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 مقدمة

 منظم احلوار بمنتد الرياحني

, اإلسالمي تدرجيياً  سنة هبت رياح احلشو السوداء عىل حوارض العامل 30قبل نحو 
 − والسلفية منها براء− بالسلفية  الفتنة, يف صورة دعوة متلفعة نجدمنبعثة أنتاهنا من نواحي 
أقلقت العامل وهزت األمن ونال املسلمني  أمها الدعوة الوهابية التي وإنام هذه الدعوة بنت

 .منها كل أنواع التكفري والتبديع

 دة اهللا تعاىل أن يكون للفتانني من املال واجلاه ما ليس لغريهم من فقراءاإر وقد شاءت
 بالءً  مونه يف سبيل نرش تلك األفكار املتعفنة, وابتيل هبم املسلاملسلمني, فسخروا ذلك كلَّ 

قيض هلذه  , وأزاغوا قلوب كثر من الناس بأمواهلم ومعسول كالمهم, ولكن اهللا تعاىلعظيامً 
العامل اإلسالمي  , وهم كثر منترشون يف أنحاءمنيعاً  وقفوا يف وجه هذه الفتنة سداً  األمة رجاالً 

لشبكة انترشت ا ولكل منهم نصيبه يف اجلهاد, وما أن أطل القرن احلادي والعرشون حتى
أجماد سيوف السنة  العنكبوتية يف كل بيت, وهنا ظهرت يف سامء احلق نجوم جديدة أعادت

أثر بارز يف حركة التجديد  , والذي كان لهفضيلة الشيخ سعيد فوده حفظه اهللاملتكلمني, منهم 
 .السنية
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  الشيخ الفاضل يف هذه اجللسة أو  أن يستقبل هذا روض الرياحنيوهلذا يرس منتد
حتى ال نرهق − فقط  سؤاالً  30 ندوة ليجيب فيها الشيخ عىل أسئلة حرصنا عددها يفال

 :بالسؤال األول وتنتهي هبذا احللقة األوىل من الندوة, وسأبدأ −الشيخ
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 خمترصة? ما هي السرية الذاتية للشيخ سعيد فودة ولو بصورة: السؤال األول

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

األنبياء واملرسلني,  والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضلاحلمد هللا رب العاملني 
 ..وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, وبعد

 فإنني أشكر اإلخوة األفاضل عىل حسن ظنهم بالفقري, وأدعو اهللا تعاىل أن أكون عند
 .ذلك

 .كام يرضاه دينه, وأدعو اهللا أن يوفقنا وإياكم إىل ما فيه رضاه, وأن يقدرنا عىل خدمة

 .وأرشع بال مقدمات يف إجابة األسئلة املوجهة إيلَّ 

flyó´πfÈq: األول جواب السؤال e πk Ô+Úe êÜ – 

نفيس, وال أن أحدث الناس عامَّ حصل يل من  أتكلم عن إين وإن كنت ال أحبُّ أن
ت املتعلقة يب إىل هذا أنني سأقوم ببيان بعض املعلوما إال, تقدير اهللا يف هذه احلياة الدنيا

العلم والسيام أن اهتاممهم بالفقري من هذه اجلهة, فلذلك  الزمان, وسأهتم بام ينفع طالب
  .ناسب الرتكيز عليها

تنبهت  وقد كنت بدأت الكتابة عن بعض سرييت العلمية إجابة عن هذا السؤال, وملا
الكثريَ مما  , وملا أذكر بعدُ بعد وقتٍ فإذا يب كتبت ما يزيد عن سبع صفحات عىل الكمبيوتر

يطول, وال يناسب  إنني لو استمررت عىل هذا النسق فإن األمر: فقلت, استحرضته يف نفيس
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اآلن بأقل مما كتبت بكثري بإذن  ذلك اآلن, وربام هييء لنا اهللا تعاىل وقتاً آخر, فإن األمر حيصل
  .األفاضل اهللا تعاىل, ولئال أبعث امللل يف نفوس اإلخوة

  :قول اختصاراً أ

  .بدأت االهتامم بالعلم منذ صغري بتوفيق اهللا تعاىل

بعض الفقه عىل مذهب ) رمحه اهللا تعاىل(ودرست عىل الشيخ حسني الزهريي 
 واستفدت منه العديد من املسائل الفقهية ,وقرأت أكثر القرآن عليه وأكملته عىل ابنه الشافعي,

 .ة واجلامعة, وبمواقفه يف ذلكوالنحو, وأفادين جدا بتعريفي بأهل السن

سعيد العنبتاوي إىل شيخي وأستاذي الشيخ املقرئ العامل يف القراءات الشيخ  ثم بعثني
 تعاىل, فحفظت عنده وأنا يف املدرسة حتفة األطفال, ثم اجلزرية, وقرأت عليه القرآن رمحه اهللا

 ثم اخلريدة البهية, وسمعته مرارا بقراءة تالمذته, ثم حفظت عنده حوايل ثلثي القرآن,
 وجوهرة التوحيد, ومل يقم بتدريس علم التوحيد لغريي آنذاك ملا رآه من حريص عليه
 واهتاممي به, وأحرض يل من مرص رشح الدردير عىل اخلريدة, وطلب مني أن أقوم باختصارها

 ته, فقمت بذلك بفضل اهللا تعاىل وعرضيفيد الطالب هلذا العلم بحيث يكون موجزاً  خمترصاً 
 . عليه, وطلب مني أن أقوم بتدريسها لطالب العلم

بعض املتون, وفرش احلروف, وقرأتُ  من ودرست عليه أصول قراءة ورش حفظاً 
 .ورش الفاحتة والبقرة وأوائل آل عمران عىل عنده سورة

 بعلم التوحيد ورصت أوجه معظم وقتي لتدريسه, وتدريس اً ثم ازداد اهتاممي جدَّ 
 .األصول والنحو
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, وله لأمحد اجلامَّ  لقيت من بعد ذلك الشيخ الفقيه شيخنا يف الفقه والتصوف الشيخو
عنها, يف األردن ويف  من انحرف مواقف تشهد له عند اهللا تعاىل لتثبيت مذهب أهل السنة ضدَّ 

وما  ,عىل املذهب احلنفي غريها, وقد درست عند حوايل ثالثة أرباع كتاب االختيار للموصيل
نا    .نحبه وحيبنا حتى اآلنزال شيخَ

, حيث حرضت عنده بعض نوح القضاةالديار األردنية الشيخ  ومنهم شيخنا مفتي
  .تزال عالقتنا معه أكيدة وطيدة حتى اآلن رشحه عىل املنهاج للنووي, وما

بقية إبراهيم خليفة املحقق املدقق البارع العالمة  ولقينا منذ حوايل سبع سنوات الشيخ
يف علوم التفسري واألصول واملنطق والبالغة والنحو, كل  أهل السنة البارع السلف من علامء

نا بالوقوف  ذلك عىل طريقة املتقدمني, وما يزال شيخنا ومرجعنا إىل هذا اليوم, وهو الذي أمرَ
وقد أجازين إجازة  ,املنحرفني عن طريقة أهل السنة وقد انقلبوا عىل أعقاهبم يف وجه املبتدعة

 لوم كعلم التفسري ودقائقه ورشح احلديث, وعلم التوحيد وكتبه املشهورة, وعلمالع يف خمتلف
مثلها,  قبيل إنه مل جيز أحداً  :األصول واملنطق والبالغة, وغريها من العلوم الراسخة, وقال
 . وأمرين يف اإلجازة بالوقوف ضد املبتدعة واملخالفني ألهل السنة

وقوته وحزمه ووضوح رأيه يف الدقائق من املسائل,  مل أرَ أحداً مثله يف علمه وأنا واهللا
عليه بعض  , وقد عرضتُ عليه كتبي وباحثني يف بعض ما كتبت, ورسَّ منها كثرياً  وقد عرضتُ 

 بعض اإلخوة يف منتد األصلني قبل نرشها وقرأهتا عليه ملا كان يف التي وجهها إيلَّ  أجوبتي
 . األردن, وأجازها يل

املسائل وكان يسألني  ا كان يف األردن وباحثته يف العديد منوتعددت لقاءايت معه مل
وأنا ما  ,يرسُّ كثرياً من أجوبتي يف بعض دقائق املسائل, وأحيانا مباحثة, وكان أحياناً  امتحاناً 

 .قدره زلت أعتربه قدويت يف ذلك, وأعيل من شأنه وأعرف له
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األردن,  يف لتكنولوجيااهلندسة الكهربائية يف جامعة العلوم وا وقد درست أوالً 
درجة  ختصص االتصاالت واإللكرتونيات, وأكمل اآلن الدراسة يف اجلامعة األردنية

هذا العرص,  للحصول عىل الشهادة الرسمية املعتمدة يف ,العقيدة− املاجستري يف كلية الرشيعة 
أهل مذهب  فقد صارت هي املعتمدة يف العديد من املجاالت, وذلك لتسهيل العمل يف نرش

  .السنة مستقبال بإذن اهللا تعاىل

  .اإليطالية أجيد اللغة اإلنجليزية واللغةأين كام 

ومنهم : جتمعني هبم العديد من املشايخ الذين ما زالت العالقة الوطيدة وقد التقيتُ 
من ( عبد القادر العاين يف سوريا, والشيخالشيخ عبد اهلادي اخلرسا والشيخ أديب الكالس 

العراق, والشيخ العالمة مفتي  شيخ مشايخ عبد الكريم املدرستالمذة الشيخ  أحد )العراق
, وقد أجاز بعض الباعث الكتاين عبد, والشيخ عيل مجعةالديار املرصية شيخنا الشيخ 

 .تالمذيت, وما زالت عالقتنا وطيدة وحمبتنا أكيدة له

 من صالح الغريسحممد  والتقينا بالشيخ الفاضل ,عمر كاملومنهم الدكتور الفاضل 
 ,وأثنى عيلَّ وعىل كتبي وهبي الغاوجيتركيا, وراسلني بعض املشايخ منهم الشيخ العالمة 

عن مذهب أهل السنة ورداً لبعض من هتجم عىل  وطلب مني أن أكتب بعض الكتب دفاعاً 
بِّساً  اإلمام لَ  .الرازي راداً ومُ

كاحلبيب عمر املشايخ الفضالء ب وتربطنا العالقة األكيدة واملحبة الوثيقة منذ سنوات
  .وغريها يف العديد من البالد وغريمها من املشايخ والعلامء يف اليمن واحلبيب عيل

 .بقدرهم ومكانتهم ونحتفظ جلميعهم, وال يتسع املجال لذكرهم مجيعاً 
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األردن ومن  بتدريس العديد من طالب العلم من −بفضل اهللا تعاىل− وقد قمت 
أهل السنة بالتأليف  بالتعليم وخدمة −بتوفيق اهللا تعاىل− يقوم منذ زمان  غريها, والعديد منهم

واألصول واملنطق والنحو  وقمت بتدريس العديد من الكتب يف علم التوحيد والتدريس,
  .وغريها

والشيوعيني والعلامنيني, وبعض هذه  وناظرت العديد من املخالفني من املجسمة
  .املناظرات مسجلة موجودة عندي

بعض املحارضات واالشرتاك يف املؤمترات والندوات يف بعض البلدان  قمت بإلقاءو
 ., فضال عن األردنوماليزيا وهولندا كمرص وسوريا

: وتوضيحا, ورداً  أهل السنة, ورشحاً  ملذهب وقمت بتأليف العديد من الكتب دفاعاً 
ة, وتدعيم املنطق, وهتذيب رشح السنوسي منها الكاشف الصغري, والتعليقات عىل اإلمخيمي,

وكل هذه  ,وغريها....املنورق, ورشح صغر الصغر, ونقض التدمرية, ورشح السلم
  .الكتب مطبوع بحمد اهللا تعاىل وتوفيقه

الرشح الكبري عىل العقيدة الطحاوية, والرد عىل : الكتب التي مل تطبع بعد فمنها وأما
 ريه, وكتاب املسائل يف علم التوحيد,وغ رشد احلفيد الفيلسوف يف كتابه مناهج األدلة ابن

 وكتاب البداية يف أصول الفقه, وخالصة هتافت الفالسفة لإلمام الغزايل, وكتاب رشح
يف  االقتصاد يف االعتقاد للغزايل, وكتاب يف رشح املقدمات األربع لصدر الرشيعة, وكتاب

عديدة عىل  يه, وتعليقاتالتعليق عىل املحاكامت للمال عبد الرمحن اجلامي وحاشية الالري عل
للبيضاوي, وعىل  رشح الطوالع لألصفهاين عىل املنهاج, وتعليقات عىل املنهاج األصويل

للسنويس, وتعليقات ونقود  هتذيب املنطق والكالم للسعد التفتازاين, وكتاب رشح املقدمات
ت عىل رشح الشيعي, وتعليقا عديدة عىل بداية احلكمة وهناية احلكمة للطباطبائي الفيلسوف



10 
 

املقتول, وحاشية عىل رشح  وتعليقات نقدية عىل هياكل النور للسهروردي ,هداية احلكمة
النووية واألربعني الغامرية,  ورشح أصويل خمترص موجز عىل األربعني ,الورقات للجويني

, املعامل يف أصول الدين للرازي واخترصت العديد من الكتب ألهل السنة ورشحتها ككتاب
 .غريهاوالعديد 

منها رد عىل كتاب سفر احلوايل املشؤوم, : والردود قمت بتأليف العديد من الرسائلو
وبعض الردود عىل رسائل البن تيمية منها رسالة يف  وبعض كتب ومقاالت لعيل احللبي,
عمران بن حصني, وبعض رسائل تتعلق ببحوث يف وحدة  التسلسل النوعي يف رشحه حلديث

ات اهللا تعاىل, ورسالة يف رشح فرسالة يف التعلقات لص ة منها, ومنهاالوجود وموقف األشاعر
عديدة عىل بعض الكتب  بني األشاعرة واملاتريدية, وردوداً  رسالة ابن كامل باشا يف اخلالف

عىل نرص حامد أبو زيد, وبعض ردود عىل النصار, وعىل بعض  واألفكار احلديثة منها ردود
 .واملادية الديالكتيكية املاركسية أفكار الفالسفة كهيجل وكانت

قبل حوايل ثالث سنوات فكانت  وقد قمت بإحصاء الكتب والرسائل التي ألفتها
 .بتوفيق اهللا تعاىل حوايل الثامنني

حتى اآلن العديد من الطالب كتب األصول والتوحيد وعلوم اآللة,  وما زلنا ندرس
 .بام يقدرنا عليه اهللالكبرية هي خدمة كتاب اهللا تعاىل  وهدفنا وغايتنا

  .هنا كافيا ملن يريد أن يعرف عنَّا بعض املعلومات وأرجو أن يكون ما ذكرته

من كان, وال  تعاىل يف خمالفة من يعارض أهل السنة كائناً  ونحن ال نتوانى بإذن اهللا
وانى عن كام ال نت ,الرد عىل املخالفني من املجسمة والشيعة والفالسفة نتأخر بإذن اهللا تعاىل يف



11 
 

 وندعو إىل اهللا تعاىل عن طريق العلم, ومنارصة القائمني عىل إعالء شأن أهل احلق, معاضدة
  .ونتخذ من التعلم والتعليم طريقا لإلرشاد والرتبية

 : ثالثة أطراف أساسية ونعتقد أن مذهب أهل السنة ذو

 ., ويمثله علامء األشاعرة واملاتريديةعلم التوحيد :األول واألهم

 املذهب احلنفي,: ويمثله علامء املذاهب األربعة املعتربة عند أهل احلق :علم الفقهثم 
 .واملذهب املالكي, واملذهب الشافعي, واملذهب احلنبيل

املقتد هبم كاإلمام اجلنيد والقشريي ونحومها ممن  ويمثله علامء الصوفية :والتصوف
  .مشى عىل الطريقة املعتربة

لمِ ا والتصوفُ  نْتُجُ  وال ,وعلمٌ بام جيده العامل هبذا العلم ,لتوحيد والفقهعملٌ بعِ يَ
 ,األشاعرة واملاتريدية بالتصوف عقيدةٌ خاصة خمالفة وال مقابلة ملا وضحه علامء أهل السنة من

 .شك والتصوف يزيد من كامالت اإلنسان العامل به بال ريب وال

عىل قدر  العلوم والعمل هبا, كلويتكامل بناء اإلنسان بعلمه بام حيتاج إليه من هذه 
 . أهليته, وبحسب ما يفتح اهللا تعاىل له, وبحسب ما خلقه اهللا تعاىل له

العلوم ال تعارض بينها, ولكن تعاضد وتكامل, وال يستغنى بواحد منها عن  هذهو
 .منها له موقعه وموضعه غريه, ولكن كل

  .ةوأرجو أن تكون هذه الكلامت كافي

 .إليه املآبواهللا هو املوفق و
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نفوس املؤمنني به, ودفع الشبه الواردة  أما فائدة علم الكالم فتثبيت عقائد اإلسالم يف
 .اً تامَّ  يتم فهم ما ييل فهامً  وهذا يستدعي بال ريب أن ,عليه من املخالفني

, وذلك لنتمكن من السري األفذاذ م كام أسسها علامؤنامنهجية وطريقة علم الكال: أوال
يستدعي بال ريب مراجعة ما قرروه  وهذا ,عىل خطاهم, والبناء عىل ما أسسوه من قواعد

يف هذا الزمان الذي صار فيه هذا العلم  وتدقيق ما اعتمدوه, وإعادة بنائه وتقريبه إىل الناس
 .غريبا, حتى عن أهله

م حيتاج إىل جهد وفكر عظيمني, ويتوقف عىل استنفاذ قدر الكال والتمكن يف علم
والبد للمتكلم من أن يكون عارفا  ,التدقيق فيه وتفهم مقاصده ومراميه صالح من العمر يف

 .اللغوية والعقلية والعملية ليتمكن من استعامهلا كام ينبغي بعلوم اآللة

يف هذا العلم من أصوله وحييط األمهية ألنه إذا مل يتمكن القائم  وهذه اخلطوة يف غاية
توجه إىل البناء عىل ما حصله من قدر ناقص, فإنه ال بدَّ يومعانيه الدقيقة, ثم  هبا, ويدرك نكاته

 .دَّ أن يكون ناقصاً هزيالً بيف الغلط والوهم, ثم إن بناءه ال  أن يقع

 . واألفكار املعارصة التي نعايش أصحاهبا فهم الواقع: ثانيا

فيها إال املجتهدون, فهي التجديد احلقيق  وة الثانية التي ال جيوز أن يلجوهذه هي اخلط
 . تتحقق فائدته وتظهر آثاره يف علم الكالم, وهي الدفع الرئيس له, وهبا

األوىل التي ال بدَّ منها, تأخذ  ولقلة اهتامم العديد من الناس بعلم الكالم, فإن اخلطوة
  .اخلطوة الثانية كام ال خيفى تب عىل ذلك تأخرمنا زمانا أطول مما كان ينبغي, ويرت



13 
 

  :ولكن ال بدَّ من مراعاة ما يأيت

أصناف وأنواع, وعلم الكالم أسسه العلامء ليخاطب مجيع هذه األصناف,  إن الناس
 اخلطاب بالنقل من الكتاب والسنة, ويكاد ال يلتفت إىل األدلة اليؤثر فيه إ فمن الناس من ال

 حتفزه الدالئل العقلية, ويطمئن إىل ما فهمه من األدلة النقلية, ورتبومنهم من  العقلية,
 من تكفيه الوجدانيات واملعاين الروحية التي ختاطب ومنهم أيضاً . هؤالء وأولئك متعددة

 .املعاين الروحية التي يشعر هبا كل إنسان وجيدها يف نفسه

 طريقة إهنا طريقة خارجة املتكلمني يف خماطبة الناس, وال يقال عىل وهكذا تتعدد طرق
 بل إهنا كلها معتمدة يف هذا العلم اجلليل, ولكن املعترب يف التقسيم هو جهة عن علم الكالم,

 . االستدالل بحسب ما مىض بيانه

فمهام كان البناء  ,والظني حيثام يفيد واملعترب يف الكالم إنام هو الدليل القطعي أصالة
  .وب فهو معتربالداخيل للدليل املوصل إىل املطل

, كام مطلقاً  وال يلزمنا عند الرد عىل العلامنية واألفكار املعارصة أن ننبذ الطرق النقلية
الطرف العقلية أو  ال يلزمنا عند خماطبة الناس من املسلمني املخالفني أو املوافقني أن ننبذ

  .ملنهج األمثلحال هو ا واستعامل املناسب منها لكل قالوجدانية, وهكذا فاجلمع بني الطر

متكلمني مائلني إىل الطرق  وهبذا فقط تتكامل جهود العلامء عىل اختالف طرائقهم,
أو  ,الكتاب والسنة كاملحدثني العقلية املحضة, أو متكلمني مائلني إىل الطرق النقلية من

 .كالصوفية متكلمني مائلني إىل الطرق واملعاين الروحية

جيوز أن يقال إن  علامء يف الدعوة إىل اإلسالم, والوعىل هذا النحو نفهم تعدد طرق ال
خاصة ختالف عقيدة  عقيدة للصوفيةللمحدثني عقيدة خاصة ختالف عقيدة املتكلمني, أو إن 
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السنة الزائغني إىل ما  املحدثني, وهكذا, فإن هذه أغلوطات يستعملها املخالفون ملذهب أهل
  .هتواه أنفسهم

علامئنا الذين ذكروا الطرق الثالثة كاإلمام  ل كالموعىل هذا املعنى والتدقيق حيم
 .وغريه الزبيدي يف رشحه عىل اإلحياء

مالحظ  ونحن ال نوافق القول بأن العوام ال يتأثرون بالقواعد الكالمية, فتأثرهم
الصوفية ظاهر  للعيان وجمرب, ونفعه ظاهر, كام أن تأثرهم بالكتاب والسنة واملعاين الروحية

 .أيضاً 

ليتدرج هبم يف  !!لعربة يف ذلك بمن يقوم بمخاطبتهم, وكيف يتكلم معهموإن ا
 ...رحاب املعارف والعلوم

اص جيري عليهم هذا وبل إن العوام واخل بالعوام, وإن التأثر بذلك كله ليس خمتصاً 
 .داً رِ مطَّ  واحداً  املعنى قانوناً 

دلة التي هي إىل مذهب أهل السنة إال إحسان استعامل تلك األ وما عىل الدعاة
لعالج صنف دون  عىل ما اختاره اإلمام الغزايل كل نوع منها يصلح كاألسلحة, أو كاألدوية

  ..غريه

ترون أهيا اإلخوة, فإن جهات التجديد يف علم الكالم ما تزال غضة طرية  اموك
 ...امليدان مل يعرف بعد كام ينبغي يف هذا العرص هذا فإنَّ  ,واسعة

العلامنية والفالسفة وأصحاب األديان األخر  خالفني منوطرائق الرد عىل امل
 .يسمعوا إال بطرف خفي منها واسعة, ال يزال الناس بحاجة هلا, بل مل
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ل يف هذا بعد توفيق اهللا تعاىل عىل مه املشايخ وطالب العلم واستمرار سعيهم  مواملعوَّ
, وصدق توجههم إىل العلم الصحيح دون غريه نيا, ووجاهة الزعامة من مكاسب الد اجلادّ

االنحراف كام انحرف بعض الذين سلكوه ملا  التي ال تنفع يف اآلخرة, ونحذر طالب العلم من
 .العاجلة, فخرسوا أنفسهم استزهلم بريق املطامع واستهوهتم بعض اللذات

 .قواهللا املوف, الدين العظيم وندعو اهللا تعاىل أن يقدرنا وإخواننا عىل خدمة هذا
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والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني, , رب العاملني احلمد هللا
 .وبعد

استعامل  طريقة , وتطويرفكلها تدور حول تطوير املنهج: فأما األسئلة الثالثة املتتالية
 ...سابقا علم الكالم أو تطوير العلم نفسه, وأظن أنني أجبت بام فيه الكفاية

الناس الذين  لكالم علم خطري, ألثره العظيم عىل نفوسإن علم ا: وأزيد هنا, فأقول
والرد عىل  يتعرضون له, فإنه علم يبحث يف أصول الدين وكيفية الدفاع عن قواعده

 .املشككني

عمل بعض اإلخوة  لقد :للكالم واحلقيقة أنني ال أملك إال أن أقول اختصاراً 
خالصة البحوث التي  عبارة عناألفاضل من تالمذتنا بعض الكتابات التي كان كثري منها 

اآلن بإعادة الكتابة,  كانت جتري يف أثناء رشح بعض الكتب الكالمية املهمة, ويقوم غريه
 .وأرجو أن نتمكن من نرش هذه البحوث يف وقت قريب

قبل تطوير العلم أن يقوم  اً دَّ نريد إعادة قوله هنا, هو أنه من الرضوري ج ولكن الذي
بالتمكن منه عىل طريقة العلامء املتقدمني, فإن هذا هو املمهد  طالب العلم عدد كاف من

  ...لتطويره وتطبيق أساليبه عىل املشاكل املعارصة احلقيقي

عدم انخراط العلامء باألصول والكالم الذين هم  وإجابة عن سؤال من استغرب عن
 : أقول, املعارصة الكبرية يف ذلك أقدر الناس عىل معاجلة القضايا

إن مل تكن عن موانع كافية  وض يف هذا املجال واسع صعب, وعدم املشاركةإن اخل
جيدوا عاملاً ملتزما باملذهب احلق,  ألن الناس إن مل ;فهو تقصري ال بد من حماولة االنفكاك منه
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إلحياء  كافياً  وإثمهم يعود عىل من قرص فلم يبذل جهداً  !اتبعوا املدعني وإن كانوا عىل باطل
 ...العظيمة ملعارفتلك العلوم وا

نحاول القيام  , فهي فكرة جيدة كام أراها, بل واجبة وهو مااملرصد الفكريوأما فكرة 
التي  وهو قريب مما حياول عمله إخوتنا يف ,به من خالل كتبنا واملنتد املنتديات األخر

  .تلتزم طريقة أهل السنة

ر فيها, فإننا ال نملك إال أن فعىل شدة خطورهتا, ودقة األم املشاركة يف اإلعالموأما 
فإن أمكن خدمته ونرش مذهب أهل السنة  ,بالوسائل املمكنة نحرص عىل خدمة الدين
أرشت إليها, ومل يكن عىل ذلك رشوط وقيود وحمددات تشوه  بوسائل إعالمية قوية كالتي

  .الطريقة فال مانع لدينا

  تدل علی أنه ی مجلة أو عبارةابن تيمية عل  بحثت يف كل ما كتبه: (1وأما قول من قال
  .)كهذا يقول بالتجسيم فلم أجد شيئاً 

وسعها, واألصل أن نصدقه  إال فهو حاصل جهده ونتيجة بحثه, وال يكلف اهللا نفساً 
ما قال, فقد بحثنا بدورنا,  فيام قال عن نفسه, ولكن ال يشرتط أن يكون األمر يف نفسه عىل

  .املتقدمني بام وصلنا إليه يد من األئمةفوجدنا غري ما قال, وكذلك قال العد

العامل متنعنا من نسبة هذا األمر  إنه يريد الرتويج للمجسمة فمكانة ذلك :أما أن يقال
يف البحث أفضت به إىل ما قال, وما قلنا هو  فإنا نحسن الظنَّ به, وال نقول إال أن طريقته ,إليه

 .ما أفضت إليه بحوثنا

                                                 
 .هو الشيخ العالمة حممد سعيد رمضان البوطي حفظه اهللا تعاىل 1
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من قول ابن تيمية بحوادث ال أول هلا, مع أنه قول استغراب من استغرب  وأما
فالسبب يف ذلك, ال نستطيع أن نذكره يف هذا املقام  العديد من الناس, مرفوض ال يقبله
كيف انحرف واحد هو أعىل : نفسك أسئلة أخر من هذا الباب لك أن تسألَ  الوجيز, ولكن

 ! ووافق الفالسفة والشيعةالعلوم العقلية من ابن تيمية كالنصري الطويس يف مقاماً 

واحد من كبار احلذاق وأذكياء العامل كام كان يقال عليه مثل إبراهيم  وكيف انحرف
 .من ابن تيمية يف العلوم العقلية مقاماً  النظام وهو أعىل

املحدثني وهم أعىل مقاما من ابن تيمية يف  وكيف انحرف من انحرف من بعض كبار
 ...وفالن وفالن فالن فوكيف انحر  !!العلوم النقلية

 ....تعرف كيف انحرف ابن تيمية إىل ما قال به

اإلمام الذهبي يف ابن تيمية وشهادته له بالعلم الكبري والذكاء الغزير,  وأما قول
 بشهادة كتبه العديدة ,الذهبي ليس له معرفة بالعلوم العقلية وال يدري فيها شيئاً  فاإلمام

Kاإلمام  احلديث والتاريخ واستفاد منه يف هذا املجال, وهو وشهادة إمام كبري أخذ عنه علم
  .العامل التاج السبكي

تيمية بام قال, فابن تيمية عندنا ليس  لشهادة الذهبي يف ابن ا ال هنتم كثرياً ولذلك فإنَّ 
 .الناس بذاك املستو الذي يتومهه العديد من

عرف صدق  قاله يف حياته ومن متعن يف كتبه وعرف إجابات العلامء املحققني عىل ما
 ...وبعض كتبنا شاهدة عىل ما نقوله... قولنا

  .واهللا تعاىل املوفق
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 .احلمد هللا رب العلمني

, ثم أرجع بعد ذلك إىل أوالً  اسمحوا يل أهيا اإلخوة أن أجيب عن أسئلة األخ الصايف
 .من معانٍ  حساسية, وملا تنطوي عليه وذلك ملا أثارته تلك األسئلة من أسئلة اآلخرين,

احلنبيل األشعري عىل جوابه فلو اقترصت عليه  وأشكر أوالً األخ الفاضل عبد القوي
  !!...السائل قليال يف أسئلته ملا كلف نفسه عناء السؤال لكفى السائل, ويف ظني لو تأمل األخ

قراءتك عىل الشيوخ  تر أن ال, أالشيخ الفاضل سعيد فودة :الصايف فقد قال األخ
ما هي عالقاتك  احلديث الرشيف? ملاذا مل هتتم بعلم وأخذك من الصحف أكثر?قليلة, 

 وهل استفدت منهم ? سالمي,السابقة واحلالية مع حزب التحرير اإل

 :متعنتاً  أقول لألخ السائل الذي أرجو أن ال يكون يف سؤاله

 القدح بام إن استعاملك لكلمة الصحف بدال من الكتب, ربام يكون إشارة إلرادة
  .نعلمه عىل ما اشتهر عند كثري من الناس من أن األخذ من الكتب مذموم

فيه,  وقد غاب عن ذهنك أن اهللا تعاىل قد أرسل إىل البرش كتابا يقرأونه ليستفيدوا مما
ومل يزل الناس , )اقرأ(فجعل احلجة يف الكتاب, وأظنه قد غفل عن أن أول آية أنزلت كانت 

 ...املشايخ كتب وإن قرأوا عىلالعقالء يتفاخرون بقراءة ال

العلامء أجازوا  ولعلك قد غاب عن ذهنك أن الكتب إنام ألفت ليستفاد منها, ولوال أن
وألبقوا العلوم رهينة  األخذ من الكتب للمتمكنني من ذلك ملا أجازوا ألنفسهم أن يؤلفوها,

  .التناقل الشفهي, ومن املعلوم أنَّ ذلك كله مل يكن
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لنبيه يكفيه أن يستفيد مبادئ العلوم من املشايخ والعلامء, ثم يكفيه طالب العلم ا إن
 ... بعد أن يلقاهم أو يباحثهم فيام يصل إليه أو ينظر فيه من املسائل من

  ...األمر أكثر إفادة له حينذاك ال خيفى أن هذاو

 ...ال نقصاً  والقراءة من الكتب هلا رشوط أذا رعيت كانت كامالً 

فيها, ليقرب عىل  ء يف تأليف الكتب وتنويعها وحتقيقها وتدقيق ماوقد اجتهد العلام
 من هؤالء, فقد أجدتُ  − بحمد اهللا−طالب العلم النبهاء أن يستفيدوا منها, وأنا أعلم أين 
مقارنة مع ما استفاده كثريون  مضاعفة بحمد اهللا تعاىل وتوفيقه االستفادة من الكتب, أضعافاً 

فالتقليل من شأن االستفادة من الكتب عىل  ..يلقوهم ر هلم أنغريي من املشايخ الذين قد
 .ربام يفهم من كالمك, خمالف للقواعد الرشعية, اإلطالق هكذا كام فعلت أو كام

غري ما قلناه, فلو عرضتم ما قلته عىل ما يقابله  بمن يقرر − أهيا اإلخوة− وال تغرتوا 
وقد ذكر الشيخ  ...أحوال معروفةالكتب له رشوط و ولكن األخذ من, لرجحتم ما ذكرته

عظيمة الفائدة يف هذا الباب, أرجو أن تقرأها لتعرف أنه  زروق يف كتابه قواعد التصوف قاعدة
 .الكتب يمكن أن تسفيد مما تقرأه من

وخاصة ( ويكفي أن املشايخ الكبار الذين لقيتهم وعرفوا مكانتي يف العلوم الرشعية
الرجوع إيلَّ  ون طالهبم عىلكن العظيم فيها, بل صاروا حيضُّ اعرتفوا يل بالتم) األصلية منها

, وما  بفضل لنفيس, بل أقوله معرتفاً  , وال استعظاماً وهذا كله ال أقوله تفاخراً  اهللا تعاىل عيلَّ
  .وفقني إليه يف ذلك

فيه من الكتب يف خمتلف العلوم القتىض  ولو طفقت أذكر لك ما قد قرأته ودققت
 !!أكثره ملا قدر ذهنك عىل أن يصدقو! ذلك منك العجب
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عن  من العلامء املحققني كثرياً  وال خيفى عىل طالب العلم األفاضل أنك لو سألتَ 
يف أذهاهنم  نسبة ما عرفوه من العلوم واملعاين من مشاخيهم إىل ما طالعوه يف الكتب وما انقدح

استفادوه من الطريق  ما وتوصلوا إليه بجهدهم وتوفيق اهللا تعاىل هلم, وفتحه عليهم, لكان
 .الثاين أكرب وأعظم

يبتدئ يف طلب العلم, يكون اعتامده  إن طالب العلم عندما: والسبب يف ذلك ما يأيت
ل, اترجيح الدالئل واالطالع عىل األقو شبه كيلٍّ عىل شيخه, يف فهم املسائل وتصورها ويف
سط يف فهم مسائل العلوم ولو سبيل التو ولكنه ما إن يسلك يف طريق العلم ويتمكن ولو عىل

قدر من الذكاء وحدة الذهن واجلد واالجتهاد  عىل مستو املتون املشهورة, فإنه إن كان عىل
تعاىل يفتح عليه من الفهم ما ال يتصوره إال من اختربه  والصرب عىل التفكر يف املسائل, فإن اهللا

 .وجربه

قاهلا, فإذا يب  كتاب ومل أتصور أحداً  مسائل دقيقة مل أقرأها يف ما كنت أفكر يف وكثرياً 
فأمحد اهللا تعاىل عىل التوفيق واملوافقة, وهذا قد حصل  ,العلامء األكابر أجدها بنصها عند بعض

 ...يف خمتلف العلوم التي أمارسها وأعلمها للطالب يل اً جدّ  كثرياً 

وشهادة يل عىل  لعامل أو حمقق من علامء أهل السنة دليالً  وأنا أعترب كل موافقة حتصل يل
بفضل  بل اعرتافاً  ,ال أقوله تفاخراً  ,والنظر, وهذا من فضل اهللا تعاىل سداد طريقتي يف التفكري

  !!...لو ذكرت لكم أمثلة من ذلك الزداد استغرابكم, ووحتدثا بنعمة اهللا اهللا تعاىل عيلَّ 

ومعلمه, فهذا  شيخه , فإنَّ طالب العلم أهيا السائل, يف بداية أمره إذا اعتمد عىلوأيضاً 
يسمعه من شيخه ال يزيد  فيام يفهمه ويعلمه عىل ما أمر حممود, ولكنه إذا ظلَّ بعد ذلك متوقفاً 

 ...االطالع من أسباب اخلمول وضيق , فإن هذا يكون سبباً عىل ذلك شيئاً 
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واطلعوا عليها,  يف أكثر العلامء لرأيتهم يتفاخرون بالكتب التي قرأوها ولو تأملتَ 
املسائل أمر ال بدَّ  حون بفخرهم وال يلوحون, فاملطالعة والدراسة املدققة والتحقيق يفويرصِّ 

قدره إذا استفاد من مطالعات الكتب  فال يُنقص الواحدُ شيئا من  ...منه للعلامء وطالب العلم
 ...ما مل يستفده مما سمعه من املشايخ

فق يف الفهم مع ما حققه املنهج أن حيصل التوا دالئل صواب الطريقة وسداد ومن
 خاصة يف دقائق املسائل, فإهنا هي موضع ,بفضل اهللا تعاىل حيصل يل كثرياً جداً  العلامء, وهذا

 .عن العاملني االختبار واالمتحان, أما جالئلها فال تغيب عن املبتدئني فضالً 

يف  إذا خالف ما قرره العلامء أو شذَّ  يرد عىل اإلنسان الذي يأخذ من الكتب والذم
دُ عىل من أخذ عن اعتامداً  الرأي رِ  عىل فكره ولو خالف املحققني, وضعفت أقواله, كام يَ

يرد  املشايخ وتوغل مع ذلك يف طريق الزلل والضالل, بل إن الذم الوارد عىل الثاين أشد مما
 ...عىل األول

من طالبنا  نقوله أو سمعوا أن العلامء الذين اطلعوا عىل ما − بفضل اهللا تعاىل− ويكفينا 
 .يدفعهم إىل ذلك أمور غري علمية وأكثر املعارضني لنا  ..,نا واعتداداً ل ازدادوا حباً 

مجيعها, ولكنا بفضل اهللا تعاىل قادرون عىل  ونحن ال ندعي اإلحاطة يف علوم اإلسالم
فاع ذلك كله قلة وجود املشايخ الراسخني وشدة احلاجة إىل الد فإذا انضم إىل, أكثر مما قمنا به

مل اعتمدتم عىل ما قرأمتوه أكثر  :يليق بواحد بعد ذلك أن يقول لنا عن عقائد أهل السنة, فهل
 مما سمعتموه?

سمعه فقط  وهل تعتقد أن اإلمام الرازي رمحه اهللا تعاىل قد أحاط بام أحاط به علامً مما
  من مشاخيه?
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اخيه فقط? كيف مش وهل تظن اإلمام اجلويني استفاد علومه ومعارفه مما سمعه من
  ...نحو ذلك أو شيئاً  !!وهو يقول قرأت ألف ألف

العلامء يتفاخرون بام طالعوه وفهموه واستفادوه من بطون الكتب, ولو كنتَ  وما يزال
 .يف كتب الفقه لعلمت ذلك يقينا ومل حتتج إىل السؤال بام حميطاً 

 ...أن يقال يف شأن الكتب فهذا بعض ما يمكن ,وبعد

فلعل األخ السائل مل يعرف أنني  ,م بعلم احلديث أو عدم االهتامم بهوأما االهتام
خمترص ابن أيب مجرة  , قد رشحتُ ورشوحاً  باإلضافة إىل قراءايت للعديد من كتب احلديث متوناً 

اإلخوة, ورشحت بعض الكتب يف  منذ أكثر من عرشة سنوات وحرضه عندي العديد من
األربعني النووية عدة  ث املشهورة, مثلمصطلح احلديث, ورشحت بعض متون احلدي

أحاديث  ابن حجر يفاحلافظ ديث األحكام ككتاب ابعض متون أح رشوح, وكذلك رشحتُ 
 ...خاض فيها ويل حتقيقات يف بعض املسائل احلديثية وتعقبات عىل من ,وغريها, األحكام

جز عن أن بعا وال أظنُّ من دقق يف علم األصول والكالم والبالغة والنحو واملنطق
وكان متخصصا  ممن أخذ عيلَّ علم األصول والكالم, بعضاً  يتوغل يف علم احلديث, بل إنَّ 

احلديث, ملا  إنك يا شيخ سعيد لو ختصصت يف علم :له يف علم احلديث, قال يل مشهوداً 
 .للعديد من العلامء ذكراً  أبقيتَ 

من متابعته لبعضها  ياً العلوم وتعمق فيها قلل تلقائ ولكن اإلنسان إذا مال إىل بعض
  ...أهيا األخ ال يساعد عىل إحاطته بجميع العلوم وأنواعها وعمرُ اإلنسان ومشاغله... اآلخر

 فقد اهتممت به وكتبت رسائل عديدة يف مسائله, بل كتبتُ  وكذلك األمر يف الفقه,
ألفاظه , أي اعتمدت يف حتليل بعض الرشوح أصولية متاماً  عدة عىل متن أيب شجاع رشوحاً 
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والبالغية والنحوية فقط, ومل أعتمد النقل عن الشارحني, وبعض  عىل القواعد األصولية
منها اهتممت فيها بالنقل عن العلامء والتدقيق يف املسائل,  كبرياً  الرشوح التي كتبت قسامً 

  .األقوال واملقارنات بني

أكملته منذ  وقد ,فكتبت له خمترصاً  الغاية القصوواعتنيت بكتاب اإلمام البيضاوي 
 عديدة منها خاصة كتباً  بل رشحتُ األنصاري,  شيخ زكرياالواهتممت بكتب  ,سنوات عديدة

 ...قاسم ورشحت للطالب متن أيب شجاع عدة مرات بعضها برشح ابن من املنهج ورشحه,

تقييدات  وأما كتاب املنهاج فقد قرأت العديد من رشوحه منذ سنوات عديدة وكتبت
  ...ومقارنات بني رشاحه... من مسائلهعىل العديد 

 :السؤال عيلَّ فإنه يتوجه عىل كثري من العلامء الراسخني وإذا توجه هذا

مل تربع باحلديث كرباعتك بعلم الكالم  مل مل هتتم بالفقه وملَ  :فهل يقال لإلمام الرازي
  واألصول?

  الم واألصول?لإلمام النووي مل برعت بالفقه فوق براعتك يف علم الك وهل يقال

لإلمام ابن حجر مل اهتممت بعلم احلديث ومل هتتم بعلم الكالم مثال, أو مل  وهل يقال
  لكتاب اهللا تعاىل? تفسرياً  مل تكتب

اإلمام يف علم احلديث  ملاذا مل تكتب أهيا :وهل يقال لإلمام البيضاوي مثالً 
 وتصحيحها? ومل مل تشغل نفسك بالكالم عىل تضعيف بعض األحاديث ,ومصطلحه

  ...وعدم إكثار الكتابة يف علم من العلوم ال تستلزم مطلقا اجلهل به
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ل كام اجلامَّ  وأنا أمحد اهللا تعاىل عىل أين قرأت الفقه احلنفي عىل شيخني مها الشيخ أمحد
عبد وهو الشيخ  , وقسام من كتاب اهلداية للمرغيناين عىل الشيخ الذي يشع ذكاء وفطنةذكرتُ 

  .مفتش القضاة يف األردن, رمحه اهللا تعاىل الفتاح عمرو

ومع ذلك ... العديد قد قرأه أو اطلع عليه ما قرأته يف املذهب الشافعي فال أظنَّ  وأما
من  لئال أضطر إىل ترك االهتامم بعلم الكالم واألصول وغريمها ال أتكلم يف الفقه غالباً  فإنني
 ...لضيق الوقت عن اإلحاطة هبا مجيعها ,العلوم

من نظم البهجة,  متن الغاية والتقريب للعمريطي وجزءاً  وقد حفظت يف بدايايت نظم
 ...عىل املذهب املالكي من متن ابن عارش صاحلاً  وقسامً 

  :وأما السؤال عن حزب التحرير وعالقتي معه

 فانا أعرف أن بعض املغرضني احلاقدين عيلَّ ينسب إيلَّ أنني كنت مع حزب التحرير
 هبم, وهذا الكالم كذب حمض ال أساس له, وليس هذا براءة من حزب التحريروأنني تأثرت 

 .ولكنه وصف للواقع

, وما −عند نفسه من حسداً −وقد أكثر حسن السقاف من االفرتاء عيلَّ بنحو ذلك 
ملن يعرفهم وما يزال يقول  بام قرأه منه أو من أتباعه, وكان يقول أظنُّ األخ السائل إال متأثراً 

العديدة التي اخرتعها  وهذه جمرد كذبة من كذباته... ني كنت من حزب التحريرإن ,ذلك
 ...عنده , وهو يعرف أهنا كذبة كبرية مناخرتاعا وألصقها يب إلصاقاً 

, وما أكثر ما افرتاه تالعرتف ولو كان األمر صحيحاً  علينا  به, ولكنه كذب حمضٌ
  !حسن السقاف
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يتأثرون بمثل هذه  أر بعض طالب العلمعندما  وأنا يف احلقيقة أحزن كثرياً 
تأثرت هبم? هل يف قويل  بأي مسألة: الرتهات, فإن قيل إنني تأثرت هبم, فليسألوا أنفسهم

رة? أم تراين عبمذهب األشا بالكسب الذي يردون القول به يف كتبهم, أم يف قويل ومتسكي
تبهم, أم تراين تأثرت هبم بعض ك تأثرت هبم يف موقفي ونرصيت لعلم الكالم الذي يذمونه يف
تأثرت هبم يف موقفهم من تعريف  يف موقفهم من اإلمجاع أو قوهلم يف القياس, أو يا تر

  الخ...التفكري, أو موقفهم يف القضاء والقدر

 ..يعرف ما أقول به, ويعرف ما يقولون به, يتضح له أنني أخالفهم يف ذلك كله ومن

 قَّ يعلم متاما أنني خمالف هلم يف العديد منطالب العلم الذكي الذي يريد احل إن
نواياهم,  املسائل, ويعلم متاما أن خمالفتي هلم ليست تستلزم العداوة وال تستلزم القدح يف

من حزب التحرير  الذين عرفتهم أنَّ  وأنا أعلم متاماً  وأعتقد أن العديد منهم يعرفون ذلك,
مبادئه وأقواله بعد  من  كثرياً وبعضهم قد غريَّ ... مما قلته هلم وناقشتهم قد استفادوا كثرياً 

األشاعرة حتى سبب له  وبعض من عرفتهم صار يرصح جهارا بنرصة مذهب, كالمي معه
 .ذلك بعض اإلشكاالت مع بعضهم

فجوايب عندئذ  ,إنك تأثرت باإلخوان املسلمني: وكذلك قد يأيت واحد ويقول يل
ي ببعض أفرادهم من عالقة وحمبة, وأنا أعرف يربطن كجوايب عن السؤال السابق, مع ما كان
طريقة األشاعرة ويعتقدون متاما باملذهب األشعري  متاما أن العديد منهم يتعلمون عىل

 .ويبذلون اجلهد يف نرصته

وحللت  نعم إنني أعرف أكثر ما كتبه زعامء حزب التحرير, وقرأت العديد من كتبهم,
خالفتهم  رادهم منذ سنوات عديدة مناقشات, وقدالكثري من أفكارهم, وكانت يل مع بعض أف
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وما يزال  وناقشتهم فيها, وبينت لبعضهم جهات النقص يف أقواهلم, يف العديد من املسائل,
  ...العديد منهم حيرتمونني مع خمالفتي هلم ومعرفتهم بذلك

سنوات عديدة مل أتكلم مع واحد منهم, ورصت أقترص االطالع عىل ما  وقد مىض عيلَّ 
  ....ستجد معهمي

وإن  م بأفراد املجتمع املسلم واجب عليه,إن تفاعل املتكلِّ : وعىل سبيل اإلمجال, أقول
بل يالم عىل  مناقشته واطالعه عىل ما يقولون به أمر ال مفرَّ منه, وال يالم عىل معرفته بذلك,

رشة يف جمتمعه املنت ويذم عىل عدم التفاته إىل اآلراء ,عدم معرفته وجهله بام يقوله الناس
 ...ومتحيصه هلا

املجتمع وعرفت من أفواههم ما  وأنا بحمد اهللا تعاىل قد اختربت مجيع اجتاهات
 .أفكارهم وبيان ما فيها يقولون به, وزاد هذا خربيت بام يقولون, داية بطرق نقد

تأثرت بالوهابية أو بالشيعة  وال أستبعد بعد ذلك أن يقول قائل إنك يا شيخ سعيد قد
 ....بغريهم أو

عىل كثري من الناس, خاصة من  والتأثري واردٌ  ويغيب عن ذهن هؤالء أن التأثر
مشاهدين عىل الشاطئ طالبني السالمة ألنفسهم,  خيوضون يف البحر اخلضم, وال يقفون
 ?أو كان إجيابياً  هل كان هذا التأثر سلبياً : ولكن بعد ذلك ينبغي أن يتفكر الواحد

, وأما تأثري هبم, فال يتعد أهنم   كان تأثريي يفإنني بحمد اهللا تعاىل الوهابية كبرياً
البحث واجلد يف الطلب ألمتكن من التعمق أكثر يف مذهب  كانوا حمفزين يل عىل االجتهاد يف

وأترك .. ذلك عىل إظهار الباطل من قول خصوم أهل احلقِّ  وأقدر بعد ,أهل السنة واجلامعة
 ?عيلَّ أم إجيابياً  هل تفاعيل مع الوهابية كان سلبياً  :احلكم للقارئ بعد ذلك ليقول
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بحمد اهللا تعاىل عىل مذهب الشيعة بصورة ال أظن  −الكتب قراءة من−  وقد اطلعتُ 
وخاصة طريقتهم األصولية والفلسفية, وهي طريقة املتأخرين  ,هبا اإلحاطةقدر عىل  أحداً 

عىل املناصب والسلطات يف هذا الزمان وهم احلائزون  ,املال صدرا منهم السائرين عىل طريقة
  ...عندهم

ناقشت بعض الشيعة الذين درسوا يف احلوزات العلمية يف النجف ومل تستمر  وقد
 .أكثر من ثلث ساعة حتى طلب إيقافها لعدم قدرته عىل جمارايت مناقشتي معهم

يف هذا القدر من اجلواب كفاية, مع إمكان الزيادة والتفصيل  وأرجو أن يكون
 .واهللا املوفق, فيه واالستدالل عىل ما
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته,

  عزاء,األ أهيا اإلخوة

 ,ذلك أعتذر عن التأخر يف اإلجابة ولكن ضيق الوقت واملشاغل العديدة حالت دون
ا ,وما زلت حتى اآلن يف ضيق من الوقت, فلذلك قلت إما أن ال أجيب مطلقاً   أن أجيب وإمَّ

 .باختصار فاخرتت أن انتهز الفرصة بعد الفرصة لإلجابة ,باختصار كاف بإذن اهللا تعاىل

  ,األخ املستفيد

الك عن أهم الكتب التي ؤعن س أنت خريتني بني عدة أسئلة, وقد اخرتت أن أجيب
 . ترد عىل املخالفني

ملخالفني عىل اختالف علمي شامل للرد عىل ا فاعلم أنه ال يوجد كتاب واحد بحسب
  .مذاهبهم وتنوع أفكارهم

 . كتب من املتقدمني واملتأخرين قامت بجهات من ذلك ولكن هناك عدة

ربي يف الرد عىل العلامنيني صالشيخ مصطفى  من أفضلها من كتب املعارصين كتابو
ومنها كتب الشيخ حممد زاهد الكوثري ,2والفالسفة والعديد من املسائل األخر.  

كتاب أساس التقديس, مع أن كل  , وخاصةاملتقدمني كتب اإلمام الرازي قطعاً  ومن
 ,رشط الرد إفراد كتاب خاص كتبه األخر يندرج فيها الرد عىل املخالفني, فليس من

                                                 
 .املوقف, وهي مطبوعة: جملدات, وقد كتبت اختصاراً ملقدمته, سميتها 4موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني, مطبوع يف  2
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ردود عىل املخالفني, وكتب  إن كل كتب علم الكالم فيها :فنستطيع بناء عىل ذلك أن نقول
 .علم الكالم معروفة

األخر يف أثناء إجابتي ألسئلة األخوة  عن العديد من أسئلتكوسوف نجيب 
 .اآلخرين

  وأما األخ النقشبندي الفاضل,

 إن: إن موقفي من الصوفية هو هو منذ صغري حتى اآلن, وأمجله فأقول :فأقول لك
 ,بذاته منفرداً  التصوف أحد أركان مذهب أهل السنة, والتصوف هو علم بعمل, وليس علامً 

 لعقيدة أهل السنة, بل التصوف هو عمل بأحكام الفقه القائمة قيدة خاصة خالفاً وليس هو ع
  .عىل التوحيد

طريق  وما زلت أوقر مشايخ الصوفية, فأنا يل من املشايخ من أرجع إليهم يف
مشايخ  عىل التعاون مع غريهم, وعالقايت ما زالت مستمرة مع العديد من التصوف, وأحرصُ 

الشيخ   غريها, ومن مشاخيي يف التصوف ومن أرجع إليهم يف ذلك,الصوفية يف األردن ويف
, أمحد اجلامل العامل الورع الشيخ عبد اهلادي اخلرسة يف سوريا, ويف األردن الشيخ الفاضل

 .فهؤالء من مراجعي يف هذا الباب

زالت عالقتي مع العديد منهم بفضل اهللا تعاىل جيدة  وأما من أعرفهم وأحبهم, فام
االلتزام بعقيدة أهل احلق أهل السنة واجلامعة, ال أحيد عن  اد, واملرجع يف ذلك كلهعىل اطر

تعاىل, وخالفهم فيام اختلفوا فيه معترب, فنعذر من مل خيرج عىل ذلك,  ذلك قيد شعرة بإذن اهللا
 .املنتسب إىل أهل السنة إال بإعالن عقيدته القائمة عىل املذهب فال قيام للصويف
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العديد من احلساد واملبغضني حياولون أن ينرشوا بني طالب العلم  وأنا أعلم أن
الصوفية وأنبذ التصوف, وهذا حمض افرتاء, والواقع يكذب ذلك  واملهتمني أنني أعارض

  .األفكار الشيطانية إال توصال إىل الطعن يفَّ ملآرب شخصية معلومة وما ينرش هؤالء تلك. كله

د إال ما قررته من خمالفة مذهب وحدة الوجود ألهل هلؤالء املشككني من اعتام ومل أرَ 
وما أردت من بيان خمالفة وحدة  ,ولست أول من قال بذلك, وال آخر من يقول السنة,

السنة إال بيان احلق عند أهل احلق, لئال حيصل خلط فيؤدي إىل رضر بالغ  الوجود ألهل
ء وال الصوفية وال القدح يف وطالب العلم, ومل أقصد احلط من شأن األوليا بمسرية العلم

  !?...كيف يقال ذلك وأنا متابع ملشايخ التصوف القائمني عىل الرشيعة طريق التصوف,

القدح يف الصوفية عند العقالء, كيف  االعرتاض عىل مذهب الوحدة مستلزماً  وليس
 ,والعديد من طرق الصوفية تعارض وحدة الوجود? وترصح بذلك وال تلوح يقال ذلك

 .الصوفية يرصحون بذلك أيضاً  د من أكابروالعدي

املتابعني ملذهب التشيع  الصوفية منهم إرشاقيون كاملتصوفة ولو أضفت إىل ذلك أنَّ 
  ...األرسار ومنبع األنوار كالداماد واملال صدرا وأتباعه, وكاآلميل صاحب كتاب جامع

وهذا (! ولهيف كثري من أص اإلرشاقي املقتول) عمر السهروردي(وهؤالء يتابعون 
 ).املعارف السهروردي ليس اإلمام السهروردي صاحب عوارف

 ومن الصوفية املخالفني ألهل السنة الشيخ األحسائي صاحب رشح املشاعر
 .والعرشية للمال صدرا
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وال نوافقهم ملجرد  , فنحن ال نقف معهموباطناً  وهؤالء خمالفون ألهل السنة ظاهراً 
بأصول استنباط أهل السنة  ك إنام هو علم التوحيد وااللتزامتصوفهم, بل املعيار عندنا يف ذل

  .يف الفقه

السنة وما أكثرهم بحمد اهللا تعاىل, ومنهم  فنحن نوافق الصوفية املتابعني ملذهب أهل
حجة الرسالة املشهورة, ومنهم  القشريي صاحب اإلمام اجلنيد ومن عىل طريقته ومنهماإلمام 

طريقتهم من املتقدمني  فية كابن عطاء والشيخ زروق ومن عىلالغزايل وأكابر الصواإلسالم 
 .واملتأخرين

للصوفية أو معارض هلم وقادح, إال  فال يقال ملن اعرتض عىل أمر عقائدي إنه خمالف
أهل احلقِّ وطالب العلم لرصفهم عمن  , فإنه يقصد التلبيس عىلشانئاً  إن كان القائل مغرضاً 

اهللا تعاىل نوقر الصوفية, وال نعرتض عليهم  ونحن بإذن يه,يكشف زيفه ورضره باالفرتاء عل
استطعنا أن ننصحهم يف ذلك بالتي هي أحسن,  إال فيام ال يطابق الرشيعة, فإنا نحرص ما

 .استطعنا ونقوم بواجب الدعوة إىل اخلري ما

مبنية عىل  أبني فيه أصول التصوف بتوفيق اهللا تعاىل أن أكتب رسالة أو كتاباً  وأعدُ 
 .قائد أهل السنة بيانا للحق, وقطعاً أللسنة املغرضنيع

إن كان التصوف عمال باألحكام الناشئة عن طرق االستنباط : فنقول ونلخص الكالم
 أهل السنة, واملبنية عىل عقائد أهل السنة, فنحن من أوائل املدافعني عن الفقهية املعتربة عن

 .التصوف

 ترشة بني املسلمني يف خمتلف البالدوأغلب أصول الطرق الصوفية الكرب املن
 .اإلسالمية قائمة عىل ذلك
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لألئمة, ومن الطعن يف الصحابة, ويف  ونحن ال نوافق الشيعة فيام يزعمون من العصمة
واجلامعة, ونحاول قدر االستطاعة بيان  العديد من عقائدهم التي خيالفون فيها أهل السنة
وال  ,العلم ملتزمني بقواعده ما استطعنا يقضعف أدلتهم يف ذلك كله, ونتبع يف ذلك طر

تشكيكات الشيعة وردودهم عىل أهل  نرىض عمن يسكت عن الدفاع عن أهل السنة ضدَّ 
برتجيح مذهبهم أو ماأل من يقول  السنة, فكيف نسكت عىل من مال إىل الشيعة أو جاهر

 .واهللا املوفق, بذلك
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وبركاته, وبعدعليكم ورمحة اهللا السالم

  فيا أهيا اإلخوة األفاضل,

  بإذن اهللا تعاىل إجابة بعض األسئلة, أكمل اآلن

 أما األخ الفاضل حممد اهليتمي,

الكتب غري املطبوعة, فإنني أنوي بإذن اهللا تعاىل أن أقوم بتحميلها عىل  فبخصوص
ق, وهذا أهم ما يؤخرين قمت بصف العديد منها, ولكنها حتتاج إىل مراجعة وتدقي املوقع, وقد
  .وسوف ترس هلا وتنرشح نفسك بإذن اهللا تعاىل شبكة,عىل ال عن نرشها

, وأظنُّ أن ما قلته كافٍ يف بابه, السني, فقد وضحته سابقاً  وأما املوقف من التصوف
يزال بحاجة إىل تنقيح وحتقيق, وتدقيق من املشايخ وعلامء أصول  ولكني أزيد بأن التصوف ما

 . الطريق عىل أكمل وجه ممكن وأصحه ليكون سلوكالدين, 

الوظيفة, وأنا أعلم أن العديد من العلامء  وأما تنقيته فقد قام العديد من العلامء هبذه
 ,صعبة, وتواجهها عوائق ولكن املهمة العملية دائامً  واملشايخ الفضالء يقومون هبذه الطريقة,

لون غري معصومني, فمن الطبيعي أن يقع العامل, والعام التصوف عمل, والعمل يصدر منف
الطبيعي أن يقوم العلامء بالتنبيه إليها والتحذير منها بالتي هي  من بعض الصوفية أخطاء, ومن

 . أحسن

يقع يف النفس التعصب لشخص الصويف بال نظر للعلم الذي يبني عليه  وال ينبغي أن
 .مناقض ومضاد حلقيقة التصوف فإن التعصب. عمله
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  خ الفاضل البوريني,وأما األ

الدراسية للعلوم الرشعية, فقد طلبها مني العديد من اإلخوة, وأنا  فبخصوص اخلطة
وعىل صفحات ) األصلني(أعمل عليها وعىل إنجازها, ثم نرشها عىل املنتد  بإذن اهللا تعاىل
املبارك حاملا جتهز هذا املنتد.  

وبحسب  تناقشه عة بحسب الذيوأما أساليب مناقشة الوهابية, فهي خمتلفة متنو
املسألة التي تناقشهم  املسألة, واالعتامد عىل احلديث واآلثار والقرآن والعقل يكون بحسب

) التيمية والكرامية وأتباعهم يف مناقشة(وقد تنوعت أساليب العلامء يف ذلك قديام  ,فيها
ومدعي االنتساب إىل منهم براء,  وحديثا يف مناقشة مدعي االنتساب إىل السلف الصالح وهم

 .العلامء اإلمام أمحد وهم خيالفونه وخيالفون أكابر

مناقشتهم,  أن أرسد لك مجيع الطرق التي تنفع يف −أخي العزيز−وال أستطيع هنا 
بجداهلم وجدهلم, فتنظر  ولكن بإمكانك العلم هبا عن طريق قراءة الكتب التي قام العلامء فيها

أسلوب خاص تتميز  بعد ذلك خربة خاصة فيكون لك يف تنوع األساليب, وسوف تكتسب
أسلوب غري  فكل إنسان ينفع معه ,به عن غريك كلام قمت بنقاشهم وتدربت عىل ذلك

الطرق النافعة  وهكذا تتنوع أساليب أهل السنة لتشتمل عىل مجيع ,األسلوب الذي ينفع غريه
 .خمطئ فهو ومن أراد حرص طرق مناقشتهم يف نوع واحد, ,يف ذلك بإذن اهللا

 .واهللا املوفق
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني  احلمد هللا رب العاملني والصالة
  وبعد,

, وحسن  فأما أسئلة األخ العزيز طارق منصور فهي فعال لطيفة تدل عىل اهتامم وهمٍّ
 .تأمل وتفكر

عىل أفضلية القرون األوىل, وال يدل عىل  القرون قرين, فلفظه يدل أما حديث خري
القرون التي تليها, ولو تأملنا يف احلديث لرأينا أنه إن كان املقصود بالقرن كل  فساد مطلقٍ يف

 كان يف تلك العصور من األفراد, الستحال أن يقال إن احلديث يدل عىل أن كل واحد من
 ن, وهذا ال يستلزم أفضلية كل فردفالتفضيل إمجايل إذ ,منهم أفضل من كل واحد من غريهم

  .يف القرون األوىل عىل كل فرد يف القرون التي تليها

بعض أفراد يف القرون األوىل أفضل من كل فرد ممن   عىل وجودداالَّ  نعم قد يكونُ 
الصالة والسالم يف ذلك الزمان ليصري ذلك الزمان  ويكفي وجود النبي عليه سيأيت بعدهم,

 .ألزماناأفضل 

النبي عليه  أفضليةالنبوة مقام خاص والكالم يف غري األنبياء, فإن  إن مقام :قلنا ولو
هبا, فيكفي مالحظة وجود بعض كبار الصحابة كسيدنا أيب بكر وباقي األربعة  السالم مقطوع
  .كبار الصحابة املشهود هلم من النبي األعظم عليه الصالة والسالم وغريهم من

األوىل قاموا بأفعال عظيمة يف ميزان الدين, ولذلك كانت  أهل القرون وقد يكون ألن
غريهم, وال يدل ذلك عىل فساد كل من سيأيت من بعدهم, وال عىل انعدام  أفضليتهم عىل
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عىل إطالق القول بأفضلية كل قول أو فرد يف القرون األوىل عىل كل فرد أو  اخلري فيهم, وال
 .تليها قول يف التي

 فضيل ال تستلزم إطالق التفضيل عىل سبيل التعميم يففيوجد جهات عديدة للت
 .األفراد واألقوال مطلقاً 

 األوىل? فهل التفضيل يدل عىل وجود اتباع مذهب القرون

 جواب هذا السؤال يتوقف عىل أمور, منها هل يوجد مذهب واحد ألصحاب القرون
 ?إن التفضيل يستلزم وجوب اتباعه بعينه :األوىل, حتى يقال

التي تليها توافق األوىل أو ال ختالفها وال تنقض ما  كان أصحاب القرون وهل إذا
. يقال إننا نتبع مذهب أصحاب القرون التي تلت األوىل حصل اإلمجاع عليه منها حيرم أن

أن تكون القرون التي تيل األوىل بحيث حيرم اتباع  وهل يستلزم هذا احلديث بالرضورة
 ...وغري هذه األسئلة..مذهبها

  .األجوبة عن هذه األسئلة واضحة كام أر إن

أفضلية لوحظ فيها جممل تلك القرون, ال  إن األفضلية ليس املقصود منها :فإن قلنا
 .هبا أشخاص وأفراد األفضلية مقصوداً  أعيان أفراد منهم, وهو حمتمل, فيلزم أن تكون

أي أفضلية كل كون األفضلية كلية,  إن احلديث يدل عىل األفضلية ومنعنا :فإن قيل
قول مما يف القرون التيل تليها,  شخص وكل قول مما يف القرون األوىل عىل كل شخص وكل

وكوهنا ال عىل التعيني يستلزم اإلمجال, : إذن إما أن تكون ال عىل التعيني أو عىل التعيني
 . واألصل عدمه
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النبي عليه من القرون األوىل أولئك الذين اتبعوا  إذن هي عىل التعيني, فاملقصود
 .واألفضلية معتربة بالقيود املتقدمة. املعتربة الصالة والسالم وعرفنا ذلك باألدلة

القرون األوىل ما مل حيصل عليه إمجاع, فال جيب  ومن املعلوم أن املذهب احلاصل يف
ل ن يقولوا به إذا ترجح لدهيم, أو أجاز املجتهد القوأهلم  عىل الفقهاء املتأخرين القول به, نعم

 .التقليد أو لغريه ممن مل يصل إىل درجة االجتهاد به إما لنفسه إن أجاز

القرون األوىل كان بحيث مل يقع اإلمجاع عليه, ثم يأيت  لعامل من إن قوالً  :أما أن يقال
أمجعني أن يقولوا هبذا القول ملجرد أنه من السلف? فهذا حمض  إنسان ويقول جيب عىل الناس

 .ومل يقل به أحد ممن يعتد به, وحتكم ظاهر واتباع لله

اإلمجاع عىل قوهلم, فيكون  إذن اتباع القرون األوىل مرشوط هبذه القيود, كحصول
يدل عليه الدليل, فالوجوب  للقرون األوىل, أو لإلمجاع وليس لكونه قوالً  االتباع واجباً 

 .عىل أي أحد مرشوط هبذا, وظهور الدليل متوقف عىل املجتهد املعترب ال

خيالفوا أهل  إنا نعلم أن أهل احلق من أصحاب القرون املتأخرة مل: نقول نحن أخرياً و
ولكنه خيتلف  احلق من أهل القرون األوىل, واتصال احلق بني أمة اإلسالم موجود حاصل,

  .القرون األوىل , فمن هنا كان التفضيل ألهلوخفاء وقوة وانتشاراً  من زمان لزمان ظهوراً 

بربكة قرب النبي  ديث إشارة قوية إىل أن هذه اخلريية إنام حصلتوال شك أن يف احل
  .عليه الصالة والسالم عليه الصالة والسالم وانتشار أثره فيهم, ثم قرب من اقرتب من النبي

هو باتباع النبي عليه الصالة  فالتمييز بني أهل احلق من أصحاب القرون األوىل إنام
والشغب, وال بافرتاء اإلمجاعات  ال بالتهويش والتهويل,والسالم, واتباعه باتباع الدليل 
  .الكاذبة, كام يفعل بعض املنحرفني
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احلق من الباطل باتباع النبي عليه الصالة والسالم والعمل بام يدل عليه  وكام متيز
 .القرون األوىل, فكذلك يظهر ويتميز أهل احلق بذلك يف القرون التي تليها القرآن, يف

, هذا هو املعترب عند  يكون حجة عىل اإلطالق إال إذا كان إمجاعاً السلف ال فقول
وبعض العلامء وإن أجاز اتباع أقوال املجتهدين من أهل القرون األوىل, ولكنه مل  العلامء,
وجتويزه ذلك مبني عىل أن ذلك القول قول معترب, وكل قول معترب جيوز األخذ  ,ذلك يوجب

 فام. ين إال إذا ثبت أنه هو القول الصحيح فقط دون غريهولكن ال جيب ذلك عىل اآلخر به,
 يف نظر املجتهد يف أي عرص كان, فإن هذا هو − عىل قول أو رأيٍ − ظهور داللة  كدام هنا

 .املصحح الختياره ذلك القول

بمناقشة حجية أقوال السلف,  ومناقشة أولئك املخالفني أهيا األخ الفاضل, قد تكون
الطرق يف النقاش أفضل وأكثر فائدة  واجلمع بني تلك, الداللة عليهاوقد تكون بمناقشة وجه 

 . واحدة تكون حجته أضعف ممن جيمع بينها فإن الذي يقترص عىل اتباع طريقة ,بإذن اهللا تعاىل

يل اخلصم وهو مفيد أو القدح بدل ومناقشة حجية أقوال السلف هو من باب املعارضة
 .بال ريب ونافع

طغى اهلو عىل قلوهبم حتى صار أكثرهم ال  خ الفاضل قدولكن هؤالء أهيا األ
مناقشة دليل وال غريه إال من هداه اهللا وفتح قلبه  , فال يكاد ينفع معهميكادون يفقهون حديثاً 

  .للحق

يقوم به التيمية واحلشوية باالبتزاز, فهو وصف مطابق ملا  وقد أعجبني وصفك ملا
لف, ولكنهم يتظاهرون بالتمسك بأقواهلم وهم براء يتابعون الس يقومون به, فهم فعال ال
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بحلول احلوادث بالذات, ومن قال إن اهللا حمدود من اجلهات,  منهم, فمن قال من السلف
  ?...!أقواهلم ومن قال بباقي

األحاديث واآلثار  ويوجد لنا كالم مطول يف هذه املواضيع وداللة احلديث ونحوه من
التطويل والوقت املتاح لدي  يزعمون, ولكن املقام هنا ال حيتملالتي يتعلق هبا هؤالء عىل ما 

 .وهو املوفق واهللا أعلم, ونرجو أن يكون فيام ذكرناه فائدة, قصري
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني  احلمد هللا رب العاملني والصالة
  وبعد,

ملاذا يستنكر أن يقال إن يف الصحاح  :سؤاال حاصلهالشافعي  فقد سأل أخونا أيمن
 ...ضعيفة, مع وجود أحاديث خمالفة للعقيدة كحديث الصورة كالبخاري ومسلم أحاديث

األحاديث بالصحة والضعف جيب أن يكون وفق منهج  إن احلكم عىل: واجلواب
كم الذي يؤدي واالستدالل هو املعتمد عليه, مهام كان احل معترب صحيح, فاملنهج يف النظر

 ...طريق النظر فاملنظور إليه أصالة هو, إليه

املعترب, واحلكم عىل  واحلكم عىل احلديث بالقبول والرد جيب أن يكون عىل وفق املنهج
صح السند واملتن فال جيوز ردُ  فمهام ,األحاديث إما أن يكون باعتبار السند أو باعتبار املتن

  .احلديث

طريق املحدثني والعلامء املعتربين يف هذا  ام يكون بحسبأما احلكم عىل السند فإن
إمجاع عىل حكم حديث أو خيتلف فيه, فإن أمجع  واخلطب يف هذا يسري, وقد حيصل ,الباب

 اختالف بني العلامء يف احلكم عىل حديث, وكانوا أهالً  وإال فإن حصل ,عليه, فال حملَّ لرده
 فقد يكون احلديث صحيحاً  ,منهم عىل تقليد غريهإجبار واحد  للنظر يف ذلك الفن, فال يمكن

إن البخاري يصح له أن جيرب غريه عىل  :غريه, فال جيوز أن يقال عند عند البخاري, وضعيفاً 
ما دام كلٌّ مستندا إىل القواعد املعتربة بال حيكم  ,احلديث, وكذلك العكس احلكم بالصحة عىل

 . ألمر كذلكالتشنيع عىل اآلخر ال يصح مهام كان ا,وظاهر
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اخلالف وأقيم الدليل عىل أن االستناد يف الرأي  أما إن وقع خالفٌ للقواعد وظهر هذا
 .عربة باخلالف وال مانع من التشنيع عىل من تلبس بذلك إنام كان إىل اهلو والتحكم, فال

بخصوص املتن, فهو حيتاج إىل النظر يف املعنى, فإن كان  هذا بخصوص السند, وأما
ه, وإال  يف أمر باطل اً ديث نصَّ معنى احل بحيث ال حيتمل لفظ احلديث التأويل, فقد وجب ردُّ

يكون يف املعنى, ومهام قلنا إن احلديث احتمل محله عىل معنى جائز  فالنظر عندئذ إنام ,فال
فليس ألحد أن يوجب عىل اآلخر إبطال احلديث, وليس له أن يشنع عىل  معترب يف الرشيعة
بل هذا مرتوك لنظر املجتهدين والشأن يف ذلك كالشأن يف النظر  ,هذا التأويل عغريه إذا قبله م

 .كام سبق بيانه يف السند

وكان ظاهره  ,وليس األصل عند أهل السنة إذا صح سند احلديث عند إمام معترب
 م عىل الردِّ عندهم مقدَّ  أو بال توقف يف ذلك, بل التأويل , أن يردوه عىل عجلٍ باطالً  يوهم أمراً 
لَ عىل حممل حسنٍ  ,واإلنكار يف ذلك كالشأن يف النظر يف اآليات  والشأن ,فإن أمكن تأويله أوِّ

مُ (الوجه أو جميء اهللا تعاىل  الكريمة التي ورد فيها االستواء أو اليد أو أْتِيَهُ ونَ إِالَّ أَن يَ نظُرُ لْ يَ هَ
ةُ  اهللاُّ يفِ  املَْآلئِكَ مِ وَ امَ غَ نَ الْ لَلٍ مِّ التأويل, ال فرق يف ذلك  ملقدم يف نحو هذه النصوص هو, فا..)ظُ

مقام التأويل يزداد وجوبا عند  إال أن ,بني احلديث الثابت وبني اآليات الكريمة املقطوع هبا
 .النظر يف اآليات

العلامء من أهل احلق عىل تأويله, وإن اختلفوا يف  وتأمل يف حديث النزول كيف اتفق
ل أن اهللا تعاىل ال جيوز نسبة احلركة إليه جلَّ شأنه, وال ينتقل  عوا عىللكنهم أمج... تعيني املحمَ

ح, منزه عن املكان أصالً  من حمل إىل حمل ألنه  .فالتأويل مهام أمكن فهو املرجَّ

العلامء إذا رأوا يف بعض األحاديث زيادة ضعف يف الثبوت  ولكن قد يميل بعض
ها وعدم وصعوبة يف التأويل املحمود, إشغال النفس يف تأويلها ألهنا ليست بحجة يف  إىل ردِّ
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 ,م مهام أمكنولكني أر أن االشتغال بالتأويل مقدَّ ... ذلك من احلجج أو لنحو العقائد مثالً 
ابن فورك بتأويل أحاديث ضعيفة يف كتابه, وقد قام بذلك غريه أبو بكر اإلمام  ولذلك اشتغل
, وال يقال رَ  أيضاً حَ ذِكْ إنه مل يكن يعرف ضعفها, بل هذا بعيد, ولكنه مع معرفته لضعفها رجَّ

 .لئال يبقى أثرُ شبهة يف نفس القارئ التأويل

يْنا عىل  وهذا هو القول يف حديث الصورة, فام دام شَ صحيحا بظاهر السند, فإنْ مَ
ي طالب العلم النبيه, العلامء بعدة تأويالت تكف القول بصحته, وجب تأويله بأي نحو كام أوله

 :مسلم فقال ذكر بعضا منها اإلمام النووي يف رشح

 :اعلم أن ألهل العلم يف أحاديث الصفات وآيات الصفات قولني(

 :بل يقولون ,أنه ال يتكلم يف معناها − مذهب معظم السلف أو كلهم وهو− أحدمها 
مع اعتقادنا اجلازم أن  ,وعظمتهونعتقد هلا معنى يليق بجالل اهللا تعاىل  جيب علينا أن نؤمن هبا

وأنه منزه عن التجسم واالنتقال والتحيز يف جهة وعن سائر  )ليس كمثله يشء( اهللا تعاىل
وهذا القول هو مذهب مجاعة من املتكلمني واختاره مجاعة من حمققيهم وهو  ,صفات املخلوق

 .أسلم

ليق هبا عىل حسب أهنا تتأول عىل ماي − وهو مذهب معظم املتكلمني− الثاين  والقول
صول بلسان العرب وقواعد األ يسوغ تأويلها ملن كان من أهله بأن يكون عارفاً  نامإو ,مواقعها
 .رياضة يف العلم ذا ,والفروع

عبارة عن  تياناال أن )فيأتيهم اهللا( :فعىل هذا املذهب يقال يف قوله صىل اهللا عليه وسلم
فعرب باالتيان  ,باالتيان الإال يمكنه رؤيته ألن العادة أن من غاب عن غريه  ;إياهرؤيتهم 
املراد  :وقيل ,تياناً إتعاىل سامه  االتيان فعل من أفعال اهللا :وقيل .هنا عن الرؤية جمازاً  يءواملج
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 يهذا الوجه أشبه عند :عياض رمحه اهللا قال القايض , يأتيهم بعض مالئكة اهللا يبيأتيهم اهللا أ
أنكروها من سامت احلدث  التيالصورة  جاءهم يف الذيويكون هذا امللك  :قال ,باحلديث

يأتيهم بصورة  ييأتيهم اهللا يف صورة أ أو يكون معناه :قال ,الظاهرة عىل امللك واملخلوق
  اهـ"...ويظهر هلم من صور مالئكته وخملوقاته

 ما دام فإن كان يف األمر متسعٌ كام بينه األئمة العلامء, وجب عدم الترسع بردِّ احلديث
 .سنده ثابتاً 

خمالفته للثابت من القواعد  احلديث الثابت السند ملجرد ادعاء واحلاصل أنه ال جيوز ردُّ 
ا إن استحال أمَّ  ,غري خمالف هلا ليصبح − يف نفس األمر− واألحكام, مع حتقق إمكان تأويله 

يكون إال ولكن احلكم يف هذا ال ... الرد التأويل مع وضوح املخالفة والتناقض فال جمال إال
متفشياً ألي طالب علم مل يشمَّ إال رائحة أو طرفا  لعامل واعٍ ال بمجرد التشهي وال يرتك األمر

 ...منه

ثبوت النص الوارد عن املعصوم, كنص القرآن الذي أخربنا به  م معوالتأويل هو املقدَّ 
, أو كاحلديث الذي وصلنا آح نبينا حممد صىل اهللا عليه , واآلحاد تقوم اداً وسلم, وبلغنا تواتراً

واملوجب لتقديم التأويل, هو جزمنا بانتفاء اخلطأ عن  ,ال الرضورية كاملتواتر به احلجة النظرية
  ...عنه كالنبي عليه الصالة والسالم املنقول

العلامء واألولياء عىل قولني بناء عىل  ولذلك اختلف الناس يف وجوب تأويل كالم
بعدم وجوب التأويل واألخذ بالظاهر, أن العصمة  نا, فقال بعضٌ املعنيني املشار إليهام يف كالم

 .والسالم غري واجبة لغري النبي عليه الصالة
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مل يريدوا  وقال بعض بوجوب التأويل بناء عىل إحسان الظنِّ بالعلامء واألولياء وأهنم
لف, حكم خمت وإن أديا إىل) بقيوده وحدوده(الظاهر الباطل, وكالمها مسلك معلوم مقبول 

داللة اللفظ عىل  واألخذ بحسن الظن مقدم كلام قلت ,فال مانع من ذلك ما دام األمر عملياً 
اخلالف يف تقديم التأويل  املعنى املخالف للرشيعة, أما إذا قويت داللته عىل ذلك, فربام يقو

العصمة وأصالة إرادة الظاهر,  عىل الداللة الظاهرة وذلك بحسب قوة الظهور وذلك لعدم
, معتربة بحسب ظهورها عند الناظر ت قرينة عىل عدم إرادة الظاهر فهو ذاك, والقرينةإن دلَّ ف

  .واهللا أعلم

منكرة ملجرد خمالفتهام, فليسا بمعصومني, بل  إذن ليس جمرد خمالفة البخاري ومسلم
عن مشهور, ولكن األمر بعد ذلك ال جيوز أن يغفل فيه  خالفهام بعض العلامء املعتربين, وهذا

هلام األحاديث التي روياها, مع مالحظة ما نصوا عىل  قد سلم اجلمهور أن البخاري ومسلامً 
فاخلالف فيام وراء ذلك كبري اخلطر, واملجال مفتوح بعد , اخلالف فيه, وهو حمدود معلوم

فخالف البخاري ومسلم خالف جلميع هؤالء العلامء الذين  ...والتأويل ذلك للنظر والتفسري
 واهللا املوفق وإليه ,وهذا موقف عظيم يوجب التفكر خلطره, فقبلوا ما أورداه فومهامل خيال
 .املآب
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والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني,  ,احلمد هللا رب العاملني
 وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, وبعد, 

من  , معتذراً اإلجابة عنها انشغايل العظيمفأبدأ اإلجابة عن األسئلة التي منعني من 
, وقد انتهزت فرصة من منا, وال مطلوباً  اإلخوة الفضالء عن التأخر الذي مل يكن مرغوباً 

 . ألكتب هذه الكلامت عسى أن تكون كافية بإذن اهللا تعاىليف اليومني السابقني الزمان 

 أسئلة األخ الفاضل أيب هنيلة :أوال

 :قال وفقه اهللا

أنكم تنوون القيام بزيارة إىل املغرب  ربين الشيخ سيدي حممد العمراويأخ−1
 .يكون قريباً  نأ? نأمل −إن شاء اهللا−متى يكون ذاك . األقىص

اخلروج  هل املذهب يف العقائد مثله مثل املذهب يف الفروع من حيث عدم جواز−2
يف  ل درجة التأهلفإن كان اجلواب بنعم فهل ترون من حص ?هو مشهور إال ملتأهل عن ما

 .اهـ عرصنا التي ختول لصاحبها الرتجيح بني األقوال

 : اجلواب

أشكرك عىل حسن ثقتك بالفقري, وأسأل اهللا تعاىل أن ينفعنا بمحبتك ويزيدنا وإياك 
 .أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه :ونقول لك ,هد وتوفيقاً 

العمراوي فهذا مما ننتظره  أما عن زيارة املغرب األقىص ولقاء الشيخ الفاضل العالمة
ونسأل اهللا تعاىل أن ييرسه لنا, فإن لقاء األفاضل يبعث اإلنسان عىل العمل الصالح بإذن اهللا 
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وقد كان هناك ترتيب لزيارة املغرب . وأرجو أن تبلغ ساملي إىل الشيخ العمراوي. تعاىل
 . وفقه اهللا تعاىلبواسطة بعض أحبتنا, وهذا متوقف عىل ترتيب خاص من الشيخ العمراوي 

هو بذل اجلهد  أما االجتهاد يف العقائد, فاعلم أخي الفاضل أن االجتهاد مطلقاً 
الذي يرتتب عليه معذرية  والطاقة إلدراك املطلوب, وإذا أطلق االجتهاد املقصود رشعاً 

عملية يف الفروع ومسائل الفقه ال املجتهد, وجواز اتباعه وتقليده يف اجتهاده, فاملراد به حرصاً 
يف الفقه ( :فاملراد كام ال خيفى )كل جمتهد مصيب( :بضوابطه املعلومة, وإذا أطلق العلامء قوهلم

 .)والعمليات, ال يف العقائد

وخاصة يف أصول علم –يف علم التوحيد  لغوياً  وبناء عىل ذلك فإن املجتهد اجتهاداً 
هو األصل, لذلك ال نحكم إذا أخطأ ومل يصب احلقَّ فيه, فهو غري معذور, هذا  −التوحيد

بإثابة الشيعة وال من خالف أهل السنة وإن كانوا جمتهدين لغة, مع خمالفتهم ألهل السنة, وإال 
 هذا بناء عىل حكم الرشيعة, أما فضل اهللا فال حتجري عليه, ملا جاز احلكم عليهم باالبتداع,

زم عدم جتويز متابعتهم من ستليفاحلكم عليهم باالبتداع يستلزم عدم معذريتهم باجتهادهم, و
 .طرف العامة, فال يصح تقليد كل من زعم أنه جمتهد

التقليد  زُ وقد خلط بعض اجلهلة بني األمرين, فزعم أن االجتهاد يرفع االبتداع, وجيوِّ 
 !ولو يف أصول الدينللمخالف  مطلقاً 

عتزلة من الناس تقليد امل السنة أحداً  ملا صح أن يمنع أهلُ  ولو كان ذلك صحيحاً 
 .والشيعة واخلوارج وغريهم من الفرق املخالفة
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يستلزم التكفري, بحيث خيرج اإلنسان من اإلسالم,  وحمل الكالم, هل اخلالف مطلقاً 
عىل  مٍ حكوترجيح ! كلٌّ حمتمل ?أم ال فيكفي تبديعه ومنع تقليده واتباعه من طرف العوام

 .آخر يف حقِّ املخالفني تابع للفقيه

يف الفقه, ألهل السنة فإذا كان غري املجتهد ممنوعا من اتباع املخالفني وبناء عىل ذلك 
 .فهو باملنع أوىل يف التوحيد والعقائد

ا إذا كان يوجد خالف بني أهل السنة, يعني إذا وجد يف مسألة قوالن فأكثر, كل أمَّ 
غري خارج عن به  منها له وجه, ومل خيرج القائل بقوله إىل االبتداع, يعني كان القول معتداً 

أصول أهل السنة, فهل جيوز اتباع القول املقابل للمشهور? فاألصح أن األوىل بالعوام اتباع 
, ولذلك فاألوىل ألهل العلم تدريس العوام بناء عىل القول املشهور عند املشهور مطلقاً 

ليه العلامء, ولكن إذا اختار بعض العلامء القول املقابل للمشهور, يعني رجحه بام وصل إ
عىل النظر واالستدالل, وما دام  بالدليل, فهل جيوز ذلك, الصحيح أنه جيوز ما دام قادراً 

أما إذا مل يكن كذلك وإن كان الواحد  ,لينقض أصوهلا القول ال خيرج عن أقوال أهل السنة
وإن بذل  بأنه صحيح − مطلقاً –درجة االجتهاد, فال يصح وصف خروجه عن املذهب  بالغاً 

 .االجتهاد اللغويما بذل من 

وأما وجود أحد قادر عىل ترجيح غري املشهور من املذهب واختياره, ففضل اهللا 
 ...واسع

 أسئلة األخ الفاضل الشاذيل احلموي: ثانياً 

 اإلبانة كتابالفصل حول  حبذا لو حدثتمونا ولو باختصار عن القول احلقِّ ( :قال
ونود أن  ..وافياً فيها ونريد منكم بياناً  ,رياً فقد كثر اللغط حوهلا كث خلق أفعال العبادوكتاب 
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عنه وخصوصاً بعد تسلط الفكر  نسألكم عن واقع األزهر الرشيف اليوم وهل أنتم راضون
 .اهـ) لوهايب عىل كثري من شيوخه ?ا

ا كتاب اإلبانة, فهو ثابت بأصله لإلمام األشعري ريض اهللا عنه, ونتوقف أمَّ : اجلواب
 .الدسِّ والتالعب فيه فيه, لعدم بعدِ يف التسليم بجميع ما 

ما يف الكتاب هو حمض التجسيم  قد زعم بعض الناس أنَّ : إمجالياً  ولكني أقول قوالً 
وهذا غلط منهم, فاإلمام األشعري ينفي أصول هؤالء يف الكتاب,  !!وعني مذهب الكرامية

 إنه يقرر عني مذهبهم? :فكيف يقال

ملا يرونه ي ربام ال يرىض هبا بعض األشاعرة أو أغلبهم أما خمالفته للمعتزلة وأجوبته الت
 . أنه ليس لألشعري فهذا ال يستلزممن إلزامات قد ال تلزمهم, 

درجة إملامي باملعلومات عنه ال  :وأما واقع األزهر الرشيف يف هذا العرص, فأقول
−ال خيفى ف ,صيل, وهذا ال يمنع القول اجلميل مع بعض التفاتفصيلياً  قوالً  فيه تؤهلني للقول

من تغيري للمناهج, وطريقة ! األزهر من قبل بعض املصلحني يفما حصل  − أهيا األخ الفاضل
وهذا قد تسبب بضعف فيه,  ,بعيد عام كان عليه قديامً  ث إنه صار اآلن يف خطٍّ يالتدريس, بح

مال سواء يف هيئة التدريس أم يف الطالب واخلرجيني, لكنه ما يزال يف نظري من أقو اآل
ا سمعنا ملَّ  ,منهم ألهل السنة, وما يزال فيه مجلة من خرية العلامء واملحققني, وأنا أعرف بعضاً 

ية السلف من العلامء منهم بعض التحقيقات العلمية تصورت أنني أستمع لبعض بق
 .الراسخني

تلك , ااألزهر جلهد كبري لكي يعود إىل احلالة العالية التي كان عليه حيتاج نعم ما يزال
احلالة التي نعيش عىل أجمادها حتى اآلن, ولكن كل هذا وكثري مما يمكن أن يقال, ال جيوز أن 
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يرصفنا عن مالحظة بعض العلامء األفذاذ يف األزهر الرشيف, وهم ما يزالون يقفون أمام 
اهلجامت املخالفة لعقيدة أهل السنة بقوة وبحسب ما يمكنهم يف ظرفهم, فيجب أن ندعو هلم 

معهم, كام جيب علينا أن نؤيدهم وندعو هلم, كذا جيب أن يكون املوقف جتاه أي عامل  ونقف
خملص يلتزم بحدود أهل السنة, فمهام وجدنا عنده من تقصري يف بعض النواحي, فال جيوز أن 

 .نكار عليهندع اهلو يقودنا إىل احلكم عليه بالفناء, وال يصحُّ لنا أن نقوم باإل

كثرياً يمكن  أن يقال يف هذا الصدد, ولكنا نأمل أن تكون هذه  اً كالم أنا أعلم أنَّ 
 .اإلشارة هادية إىل التفاصيل
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 أسئلة األخ الفاضل األرشاف: ثالثاً 

يوجد يا موالنا عندي بعض اإلشكاالت ( :لقد سأل األخ الفاضل عن أمور فقال
 .حل هلا جزيتم خرياً  ونريد

 وكذلك يف )اإلبانة(مثل ما هو موجود يفلقد قرر أبو احلسن األشعري يف املقاالت ب
 هل كل كتب األشعري حرفت ? ,)رسالة إىل أهل الثغر(

 البخاري يقول ,ابن املبارك يقول باحلد ?والباقالين يثبتان يدان وعينان كيف هو
 .لخإ....وأما اجلهمية فأنكرت هذه الروايات :بالصوت, الرتمذي يقول

وكثري من  كيف هللا بيده هل من أول جهميأرجو حتليل مقالة الرتمذي هل خلق ا
 .اهـ?هل يوجد تناقض ,لواالسلف أوَّ 

 : اجلواب

احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني, 
 ...وبعد

وكلامت عن بعض األئمة,  ,فحاصل سؤال األخ الفاضل استشكال رواياتٍ واردة
مع ما يفهمه من مذهب  , وتصادماً , مما سبب عنده إشكاالً وجه معنيَّ ويبدو أنه يفهمها عىل 

 . أهل السنة, مما استلزم السؤال

وسوف نحاول توجيه كالم هؤالء العلامء بإجياز, لينحل اإلشكال, ويتضح مذهب 
 .أهل السنة
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أما حتريف كل كتب اإلمام األشعري, فال نزعم أن هذا هو احلاصل بالفعل, بل يوجد 
لإلمام , ككتاب اللمع, وعندي رسالة صغرية دينا بعض كتب له ومل نعلم فيها حتريفاً بني أي

فحتني, وأنا أجزم أن كتاب هي رسالة اإليامن, يف صفحة أو صاألشعري ما تزال خمطوطة, و
مل يقع التحريف يف أغلبه, ولكن العلامء قد يستشكلون بعض عبارات لإلمام  املقاالت

وكذا يعرتضون عىل عبارات  ة, إن قلنا بوقوع حتريف وتالعب فيه,األشعري يف كتاب اإلبان
, وهذه العبارات ال تدلُّ داللة قاطعة عىل التجسيم كام يظن هؤالء,  )رسالة إىل أهل الثغر(من 

 .غري صحيح وال مطابق ملا ينبغي أن تفهم عليه ما يفهموهنا فهامً  بل غالباً 

ف, أو إن مذهب  ولكن ال ينبغي أن يستنكر قول من قال إن الكتاب الفالين قد حرِّ
 ِ عن وجهه قصداً أو بغري قصد, فالتحريف إما أن يكون بعني  فَ اإلمام األشعري قد رصُ

األلفاظ كام حصل يف بعض كتبه, أو يف املعاين واألحكام املنسوبة إليه, كام تر الشيعة ينسبون 
العلوم واملعارف, أو إنكار  إىل مذهب األشاعرة بعض األمور املحالة كالسفسطة وإنكار

البدهييات والرضوريات كام نسب ذلك إليهم ابن رشد الفيلسوف, وقد قام بالتحريف يف 
املعاين باجتهاد بالغ ابن تيمية يف كتبه التي ردَّ فيها عىل األشاعرة, وتبعه عىل ذلك العديد من 

من نسبة  قام به سفر احلوايل مثالً مقلديه وتابعيه يف زمانه ويف زماننا هذا, وال خيفى عىل أحد ما 
ل  صَ فة إىل مذهب األشاعرة, وكام وقع ذلك البن حزم يف كتابه الفِ آراء باطلة أو أفهام حمرَّ
فنسب إىل بعض أئمة األشاعرة ما ال يمكن أن يقول به مسلم, وكام وقع يف زمان ابن فورك يف 

ذا األمر يف زمان من بعده من نسبة القول بانقطاع النبوة لإلمام األشعري, وكذلك وقع ه
 .العلامء, فأنكروا هذه النسبة وقاوموها

ل عليه يف الكشف عن هذا التحريف ما نقل عن اإلمام وغريه  ,مما نسب إليهم ,واملعوَّ
فهؤالء أوثق وأدقُّ من أعدائه إذا نقلوا عنه, فال  ,نه أتباعه من مقاالتهيَّ ـعن طرق موثوقة وما ب
بدليل يدلُّ عىل صدقه يف نقله, فإن كان ثقة يف النقل ومل يوجد ما خيالف  يوثق بقول خمالف إال
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دَ ما خيالف نقله من إحد الطرق األخر, ككتاب نقله, كَ  جِ فى هذا يف تصديقه, وإال بأن وُ
 . آخر, أو كالم تالمذة املنقول عنه أو ما يشابه ذلك, فال يصحُّ الثقة بذلك النقل عىل إطالقه

أحد أسباب تأليف  أنَّ  جمرد مقاالت األشعريمة م ابن فورك يف مقدِّ وقد ذكر اإلما
وضع فيه مجلة من اآلراء  كتابه هذا كان ما وجده من تأليف لبعض الناس حيث ألف كتاباً 

ا ملا وجدنا ما مجعه هذا الرجل قد اعلم أنَّ ( :نسبها لإلمام األشعري, فقال اإلمام ابن فورك
ما حكاه كام  من ال يعرف حقيقة املذهب وأصول قواعده, فيتوهم أنَّ انترش يف البلدان واغرت به 

حكاه, وأن أصول املذهب عىل قدر ما مجعه ورواه, وجب أن نكشف عن خطأه يف ذلك لنبني 
 ].19انظر ص[اهـ, )رت اجلاهلون وال يشمت املخالفونفساد ما قاله وال يغ

األلفاظ والدس فيها واحلذف أو بغري قصد, وحتريف  إذن حتريف اآلراء موجود قصداً 
 .من الكتب موجود أيضاً 

ه فإننا ال نعتمد عىل أي كتاب نسب إىل اإلمام األشعري عىل أنه املذهب ولذلك كلِّ 
ملا نقله الثقات  موافقاً  ,ره العلامء املتقنونملا حرَّ  املتبع, بل ال بدَّ أن يكون مع ذلك موافقاً 

بعض ما خيالف ما انترش نسبته إىل املذهب عىل علم األثبات, فال يضرينا أن يوجد يف كتاب 
ودراية من األئمة الكبار, فالعربة بالثابت املعروف, ال بام وجده واجد وهو غري معروف وال 

 .مذكور يف الكتب املعتربة, وال قبله العلامء واطمأنوا إليه

وال  لنا جتسيامً يف اإلبانة ال يقتيض كام ق وعىل كل حال, فإن ما نقل عن اإلمام األشعري
 !!رحفْ به منهم فقد فرح من غري مَ  حَ رِ موافقة ملذهب املخالفني من املعتزلة واملجسمة, ومن فَ 
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وبام أن الكالم يف كتاب اإلبانة طويل الذيل, فإنا سوف نقترص عىل إيراد مجلة كافية 
لتي قعدوها, يف العديد من القواعد ا )رسالة إىل أهل الثغر(تبني خمالفته للمجسمة من كتاب 

 . وعىل رأسهم إمامهم ومنظم مذهبهم ابن تيمية

أن العامل بام فيه من أجسامه وأعراضه ( :قال اإلمام األشعري يف اإلمجاع األول: أوالً 
اخرتع أجناسه, وأحدث جواهره وأعراضه,  واحداً  حمدث مل يكن ثم كان, وأن جلميعه حمدثاً 

 .اهـ) وخالف بني أجناسه

ونفى به قدمه النوعي كام زعم ابن تيمية  ,حدوث العامل )رتع أجناسهاخ( :فأثبت بقوله
 .ووافقه عىل ذلك مقلدوه بال تأمل وال تدبر

غري مشبه  −عز وجل− وأمجعوا عىل أنه ( :قال اإلمام األشعري يف اإلمجاع الثاين: ثانياً 
وليس كونه عز .)...ليس كمثله يشء( :ه اهللا عز وجل عىل ذلك بقولهليشء من العامل, وقد نبَّ 

وجلَّ غري مشبه للخلق ينفي وجوده, ألن طريق إثباته كونه تعاىل عىل ما اقتضته العقول من 
 .اهـ) داللة أفعاله عليه دون مشاهدته

وهو خمالف ملا يقول به ابن تيمية من وجوب  ,فانظر رمحك اهللا كيف ينفي التشبيه
يوجد وجه شبه عىل مذهبه فهو ال بدَّ معدوم بني اهللا تعاىل وبني خلقه, ولو مل  شبهٍ  وجود وجهِ 

 !!عنده

وانظر كيف خيالفهم يف مذهبهم وما يقولون به حني يؤكد عىل أن اهللا تعاىل مع كونه 
, وهذا الكالم ينقض به مذهب ابن تيمية  غري مشبه ليشء, إال أن هذا ال يقتيض كونه معدوماً

ح به حني زعم أن ما مل يمكن اإلحساس به  بإحد احلواس اخلمس فيجب أن الذي رصَّ
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, فوافق ابن تيمية املذهب احليس الذي ينكر وجود ما ال يمكن اإلحساس به ! يكون معدوماً
 !!وها هو اإلمام األشعري خيالفه يف هذا الكتاب الذي يزعمون أنه تراجع فيه إىل مذهبهم

ات قديمة, وبعد أن ذكر اإلمام األشعري يف اإلمجاع اخلامس وجوب كون الصف: ثالثاً 
ألنه عز وجل ليس بجسم, وإنام توجد األعراض يف  ;وال جيب أن تكون أعراضاً ( :قال

األجسام, ويدلُّ بأعراضها فيها وتعاقبها عليها عىل حدثها, وال جيب أن تكون غريه عز وجلَّ 
 ألن غري اليشء هو ما جيوز مفارقة صفاته له من قِبَلِ أن مفارقتها له ما يوجب حدثه وخروجه

عن األلوهية, وهذا يستحيل عليه كام ال جيب أن تكون نفس الباري عز وجلَّ جسام أو جوهراً 
) الخ..أو حمدوداً أو يف مكان دون مكان أو يف غري ذلك مما ال جيوز عليه من صفاتنا ملفارقته لنا,

 .اهـ

كام , وال هيرطق واحداً  ة قوالً يَّ فانظر رمحك اهللا كيف ينفي اإلمام األشعري اجلسم
يزعم البعض أن لفظ اجلسم ال ننفيه وال نثبته لعدم ورود ذلك, بل ينفيه بال تردد وال ترديد, 

لفظ  وهو ينفي كذلك كونه حمدوداً قوال واحداً وال يزعم كام يزعم بعض املشبهة أن احلدَّ 
ن قوهلم, جممل, فنفيه عىل اإلطالق ال جيوز, ألنا إذا نفيناه فإننا ننفي ما هو ثابت هللا تعاىل ع

س  !وتقدَّ

وأمجعوا عىل أنه عز ( :ثم قال اإلمام األشعري رمحه اهللا تعاىل يف اإلمجاع السابع: رابعاً 
قبضته يوم القيامة  وأن األرض مجيعاً ) يدين مبسوطتني(وجلَّ يسمع وير, وأن له تعاىل 

, وأن يديه تعاىل غري نعمته  .اهـ) والسموات مطويات بيمينه, من غري أن يكون جوارحاً

فنفى اإلمام األشعري هنا أن يكون هللا تعاىل جوارح, ومل يزعم كام زعم بعض اجلهلة 
بل قل تعاىل اهللا ! أن اجلارحة لفظ جممل يستلزم نفيه املطلق نفيَ صفة ثابتة هللا تعاىل عن زعمهم

 .عن سخافتهم
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تفق وأما نفيه أن تكون يداه عني نعمته, فال إشكال فيه, وليس من الرضورة أن ي
العلامء عىل التأويل, بعد اتفاقهم عىل نفي التشبيه والتجسيم الذي وقع فيه من أثبت هللا 

 !!وخجل حلمقه وجبنه من أن يرصح هبا لفظاً  ,اجلوارح معنىً 

وليس ( :وانظر إىل ما قاله اإلمام األشعري رمحه اهللا تعاىل يف اإلمجاع الثامن: خامساً 
, فإذا جميئه حركة وال زواالً, وإنام يكو , أو جوهراً ن املجيء حركة وزواالً إذا كان اجلائي جسامً

وأنه عز ....ثبت أنه عز وجل ليس بجسم وال جوهر, مل جيب أن يكون جميئه نقلة أو حركة
وجل ينزل إىل السامء الدنيا كام رو عن النبي صىل اهللا عليه وسلم, وليس نزوله نقلة, ألنه 

 .اهـ )ليس بجسم وال جوهر

شعري ينفي هنا احلركة والنقلة عن اهللا تعاىل, وال يقول كام يزعم اجلهلة األ فاإلمام
جميء اهللا تعاىل هو عني احلركة واالنتقال, ومل يقل كام تومهوا بفاسد ذهنهم أن  املجسمة أنَّ 

ذلك بأنه تعاىل  لَ وعلَّ  ,واحد إن نزول اهللا تعاىل ليس بنقلة نزول اهللا تعاىل نقلة, بل قال قوالً 
, ألتباع ابن تيمية, الذين ال يرصحون بأنه ليس بجسم مطلقاً  س بجوهر وال جسم, خالفاً لي

بأن اهللا تعاىل ليس كهذا اجلسم أو كذاك, حماولني التسرت وراء هذه  بل يقيدون قوهلم دائامً 
 .األقوال احلمقاء, ولكن اللبيب ال ختفى عليه مثل هذه املحاوالت الساذجة

مام األشعري كيف يرصح بمخالفته للمجسمة والتيمية حني وانظر إىل اإل: سادساً 
وأمجعوا عىل أنه عز وجل يرىض (: رضا اهللا تعاىل عني إرادته, فقال يف اإلمجاع التاسع يقرر أنَّ 

رضاه عنهم إرادته لنعيمهم, وأنه حيب التوابني ويسخط عىل الكافرين  نعن الطائعني له, وأ
 .اهـ )اهبمويغضب عليهم, وأن غضبه إرادته لعذ

ما قاله اإلمام األشعري هنا هو  فهل يتجرأ أحد من التيمية املجسمة عىل القول بأنَّ 
عىل حدِّ تعبري ابن  يف ذات اهللا تعاىل, وطارئاً  حادثاً  أمراً  ىضرإىل مذهبهم, فهم يثبتون ال عٌ رجو
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بعض التيمية ممن من التعبري بكلمة احلادث, ألهنا مل تعجبه, وهو يشابه يف هذا  عثيمني هروباً 
وأن معنى احلجم هو عني املعنى الذي نعرب عنه بقولنا احلجم,  ه فزعم أن هللا تعاىل حجامً ناقشتُ 

إال أنه ال يريد إطالق لفظ احلجم, والعلة يف هذا عنده أن هذا اللفظ ال يناسب مقام اهللا 
 ...!!تعاىل

جع قطُّ عن مذهبه كام ويوجد نصوص عديدة يف الكتاب غري ما ذكرنا تؤيد أنه مل يرتا
وكام هو موجود اآلن بني أيدينا, ومل ينحرف إىل مذهب املجسمة الذين  ,يعرفه أصحابه

 !بالسلف يسميهم هؤالء كذباً 

وقد ترك املجسمة التيمية كل هذه النصوص الثابتة يف كتاب األشعري هذا, وهي 
لذي يزعمون, بل تدكُّ ختالف ما ذهبوا إليه وتنقض رصاحة زعمهم بأنه رجع إىل مذهبهم ا

, وتعلقوا بقوله يف اإلمجاع التاسع وأنه تعاىل فوق سمواته عىل عرشه دون ( :هذا االفرتاء دكاً
إليه (: وقال)أأمنتم من يف السامء أن خيسف بكم األرض(أرضه, وقد دلَّ عىل ذلك بقوله 

وليس , )الرمحن عىل العرش استو(: وقال) يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
) استواؤه عىل العرش استيالء كام قال أهل القدر, ألنه عز وجلَّ مل يزل مستوليا عىل كل يشء

 .اهـ

 االستيالء عىل كل يشء, خمالفاً  استواءه ليس استيالء, مثبتاً  ح اإلمام األشعري أنَّ فرصَّ 
قص, فهذا مما يف ذلك من ينفي االستيالء بحجة أن االستيالء يستلزم املغالبة املستلزمة للن

خيالف فيه األشعري مذهب هؤالء, وكالم األشعري إنام هو عىل االستواء املذكور يف اآلية, 
عىل كل يشء,  ألن اهللا تعاىل مل يزل مستولياً  ;االستيالء− عنده–فال جيوز أن يكون املقصود منه 

كل يشء ومن عىل  ومما يندرج يف قوله كل يشء العرشُ نفسه, فاهللا تعاىل مل يزل مستولياً 
األشياء العرش نفسه, يريد اإلمام األشعري أن يقول إن معنى االستواء املذكور ليس عني 
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ألن االستواء املذكور حادث واالستيالء يسبقه, فاالستواء حادث ألنه  ;معنى االستيالء
 مذكور أن اهللا تعاىل استو بعد أن خلق السموات واألرض, فيلزم أن يكون االستواء مسبوقاً 

, فهذه ملعنى االستيالء أصالً  باالستيالء عند اإلمام األشعري, وال يعني ذلك أن يكون نافياً 
 . خمالفة ثانية من اإلمام األشعري للمشبهة والتيمية

من أفعال  والطارئ ال بدَّ أن يكون فعالً  ,فإن اإلمام ملا أثبت أن االستواء طارئ أيضاً و
الكتاب نفسه, أن صفات اهللا تعاىل ال تطرأ عليه وال يصح يف  اهللا تعاىل, ألنه قد رصح من قبلُ 

باهللا  قائامً  أو حادثاً  طارئاً  أن يتصف بأمر حادث, فاالستواء إذن ال يصح عنده أن يكون أمراً 
تعاىل, وال يمكن بناء عىل ذلك أن يكون االستواء عبارة عن فعل اجللوس عىل العرش كام 

ارض ما ذكره اإلمام األشعري نفسه من نفي املكان يزعمه املجسمة والتيمية, ألن هذا يع
, إذن جيب أن يكون االستواء فعال قد فعله اهللا تعاىل يف  واحلد عن اهللا تعاىل, وقد نقلناه سابقاً

ء املذهب, ومنهم ما ذكره عنه اإلمام البيهقي العرش, وهذا هو الذي نقله عنه أصحاب علام
 : يف األسامء والصفات فقال

احلسن عيل بن إسامعيل األشعري إىل أن اهللا تعاىل جل ثناؤه فعل يف وذهب أبو (
ثم مل  .كام فعل يف غريه فعال سامه رزقا أو نعمة أو غريمها من أفعاله ,العرش فعال سامه استواء

وثم ) الرمحن عىل العرش استو( :يكيف االستواء إال أنه جعله من صفات الفعل لقوله
وأفعال اهللا تعاىل توجد بال مبارشة منه إياها وال  ,ن يف األفعالوالرتاخي إنام يكو ,للرتاخي
  .حركة

وذهب أبو احلسن عيل بن حممد بن مهدي الطربي يف آخرين من أهل النظر إىل أن اهللا 
 :ومعنى االستواء ,تعاىل يف السامء فوق كل يشء مستو عىل عرشه بمعنى أنه عال عليه

واستوت  ,بمعنى علوته ,واستويت عىل السطح ,الدابة استويت عىل ظهر :كام يقول ,االعتالء
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 .فوجد فوق رأيس ,بمعنى عال يف اجلو ,واستو الطري عىل قمة رأيس ,الشمس عىل رأيس
 :يريد به ,والقديم سبحانه عال عىل عرشه ال قاعد وال قائم وال مماس وال مباين عن العرش

والقيام  ,ألن املامسة واملباينة التي هي ضدها ,مباينة الذات التي هي بمعنى االعتزال أو التباعد
 ,واهللا عز وجل أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ,والقعود من أوصاف األجسام

  .فال جيوز عليه ما جيوز عىل األجسام تبارك وتعاىل

استو : الطريقة عن بعض أصحابنا أنه قال وحكى األستاذ أبو بكر بن فورك هذه
 ,وال يريد بذلك علوا باملسافة والتحيز والكون يف مكان متمكنا فيه :ثم قال ,الع: بمعنى
من فوقها عىل معنى نفي احلد : أي) أأمنتم من يف السامء: (ن يريد معنى قول اهللا عز وجلولك
 ,ووصف اهللا سبحانه وتعاىل بذلك بطريقة اخلرب ,وأنه ليس مما حيويه طبق أو حييط به قطر ,عنه

ما ورد به اخلرب فال نتعد.  

ال  ,وكلمة ثم تعلقت باملستو عليه ,وهو عىل هذه الطريقة من صفات الذات: قلت
وقد  ,ثم يكون عملهم فيشهده: يعني) ثم اهللا شهيد عىل ما يفعلون( :وهو كقوله ,باالستواء

إنه : بعض أصحابناوقال  :فقال ,أشار أبو احلسن عيل بن إسامعيل إىل هذه الطريقة حكاية
كام أن العلم بأن األشياء قد حدثت من  ,عىل عرشه مل يزل مستوياً : وال يقال ,صفة ذات

وجوايب هو األول  :قال ,وملا حدثت بعد ,مل يزل عاملا بأن قد حدثت: وال يقال ,صفات الذات
وال  ,بمعنى أهنا ال حتله وال حيلها ,وهو أن اهللا مستو عىل عرشه وأنه فوق األشياء بائن منها

 .اهـ) وليست البينونة بالعزلة تعاىل اهللا ربنا عن احللول واملامسة علوا كبرياً  ,ا وال يشبههايمسه

 :وقال البيهقي رمحه اهللا تعاىل(: ونقل هذا القول ابن مجاعة يف إيضاح الدليل, فقال
ا االستواء فاملتقدمون من أصحابنا ريض اهللا عنهم كانوا ال يفرسونه وال يتكلمون فيه فأمَّ 
أخربين أبو عبد اهللا حممد بن عيل  :قال ,حو مذهبهم يف أمثال ذلك أخربنا أبو عبد اهللا احلافظكن
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سمعت األوزاعي  :قال ,ثنا حممد بن كثري املصييص ,ثنا إبراهيم بن اهليثم ,اجلوهري ببغداد
ة به إن اهللا تعاىل ذكره فوق عرشه ونؤمن بام وردت السن :ا والتابعون متوافرون نقولكنَّ  :يقول

 )من صفاته جل وعال

اهللا جل  وذهب أبو احلسن إسامعيل األشعري رمحه اهللا تعاىل إىل أنَّ ( :ثم قال بعد كالم
ونعمة أو غريها من  سامه رزقاً  كام فعل يف غريه فعالً  ,سامه استواء ثناؤه فعل يف العرش فعالً 

م استو عىل العرش وثم ثم مل يكيف االستواء إال أنه جعله من صفات الفعل لقوله ث ,أفعاله
 .اهـ) للرتاخى إنام يكون يف األفعال وأفعال اهللا تعاىل توجد بال مبارشة منه إياها وال حركة

فغاية وغاية دفع األشعري لتأويل االستواء باالستيالء هو خمالفته ملا عليه الكثري من 
 .املتأخرين الذين قبلوا التأويل بذلك, وبناء عىل ذلك فاألمر يسري

عىل  عىل زعمهم بأن األشعري إنام أراد أن اهللا تعاىل مستقر جالساً  قلنا تنزالً و ول
من  ذلك مع ما قرره اإلمام األشعري سابقاً   يعتقد التيمية واملجسمة, لتنايفالعرش كام

أو  من اعتقد أن اهللا تعاىل مستقر جالساً  كلَّ  أنَّ  استحالة ثبوت املكان واحلد هللا تعاىل, وال شكَّ 
 .عىل العرش, فإنه يلزمه إثبات احلدِّ واجلهة واملكان هللا عز وجل داً قاع

فقد تبني عىل كل الوجوه واألحوال أن اإلمام األشعري مل خيرج هبذا القول عن 
 . مذاهب أهل السنة, ومل يقل بام يقول به املجسمة كام زعم البعض

رسالة ابن أيب  ثم إن نحو هذه اإلطالقات وردت عن بعض أهل السنة كام وردت يف
ما  زيد القريواين اإلمام املالكي املشهور يف رسالته, وال شك أن أكثر طالب العلم يعرفون متاماً 

 .فلينظر يف منتد األصلني ,ية فيهكقيل فيها, وقد مجع بعض إخوتنا ما قاله العلامء املال
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ال  ,ثبات صفةوأما ما أشري إليه من قول الباقالين باليد والوجه, فهذا قد علم أنه إ
 . إثبات جارحة والعضو, واملحذور منه إثبات الركن والعضو

وأما ابن املبارك وإثبات احلد, فقد كثر الكالم فيه وعلم ما قاله اإلمام البيهقي بأنه إنام 
يف ذاته كام توهم البعض, وكذلك  هللا تعاىل حداً  أراد بحد السمع, أي كام ورد به السمع, ال أنَّ 

البخاري يف الصوت, فيحمل عىل أن الصوت خيلقه اهللا تعاىل يف بعض خملوقاته, يقال يف قول 
إنه صوت اهللا تعاىل من حيث إنه دالٌّ عىل كالمه, كام هو مذهب املاتريدية يف سامع  :ويقال

 . سيدنا موسى عليه السالم لكالم اهللا تعاىل واملسألة معلومة

عىل حمل مقبول, مما ورد عن األئمة  كل ما مل يمكن محله وعىل سبيل اإلمجال فإنَّ 
فال  ,من معصوم, ومل يأت بالتواتر وال إمجاع عليه والسلف, فال يمكن قبوله فهو ليس صادراً 

 .تنعدم جهة رصفه عن ظاهره, ومحله عىل معنى مقبول

 . ق عليه, ثم نعلِّ وأما قول اإلمام الرتمذي, فسوف ننقله كامالً 

عن سعيد بن أيب سعيد  ,حدثنا الليث ,حدثنا قتيبة( :قال اإلمام الرتمذي يف سننه
  :ه سمع أبا هريرة يقولأنَّ  ,عن سعيد بن يسار ,املقربي

ما تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل اهللا إال ( :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ن حتى تكون أعظم م ,وإن كانت مترة تربو يف كف الرمحن ,الطيب إال أخذها الرمحن بيمنيه

 .كام يريب أحدكم فلوه أو فصيله ,اجلبل

ويف الباب عن عائشة و عدي بن حاتم و أنس و عبد اهللا بن أيب أويف و حارثة بن  :قال
 .وهب و عبد الرمحن بن عوف و بريدة
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 حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى

اهللا لنبي صىل وقد روي عن عائشة عن ا ,هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى
 .عليه وسلم نحو هذا

وقد قال غري واحد من أهل العلم يف هذا احلديث وما يشبه هذا من الروايات من 
 :الصفات ونزول الرب تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا قالوا

 قد تثبت الروايات يف هذا وال يؤمن هبا وال يتوهم وال يقال كيف ? 

و عبد اهللا بن املبارك أهنم قالوا يف هذه  هكذا روي عن مالك و سفيان بن عيينة
 .وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلامعة ,أمروها بال كيف :األحاديث

وقد ذكر اهللا عز وجل يف غري  ,وأما اجلهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه
عىل غري ما فرس فتأولت اجلهمية هذه اآليات ففرسوها  ,موضع من كتابه اليد والسمع والبرص

وقال إسحق بن  ,إن معنى اليد ههنا القوة :وقالوا ,إن اهللا مل خيلق آدم بيده :وقالوا ,أهل العلم
فإذا قال  ,يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع :إنام يكون التشبيه إذا قال :إبراهيم

وال  ,يد وسمع وبرص :وأما إذا قال كام قال اهللا تعاىل, مع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيهس
وهو كام قال اهللا تعاىل يف  مثل سمع وال كسمع فهذا ال يكون تشبيهاً  :كيف وال يقول :يقول
 .اهـ)}ليس كمثله يشء وهو السميع البصري {كتابه 

طريقة  :األوىل طريقة السلف, والثانية :اإلمام الرتمذي هنا يقارن بني طريقتني
 . اجلهمية
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قال غري واحد من  ":إياها لطريقة السلف, فقد قال واصفاً  فلننظر مليا يف توضيحه
أهل العلم يف هذا احلديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعاىل 

قد تثبت الروايات يف هذا وال يؤمن هبا وال يتوهم وال يقال كل ليلة إىل السامء الدنيا قالوا 
بن عيينة و عبد اهللا بن املبارك أهنم قالوا يف هذه ? هكذا روي عن مالك و سفيان  كيف

 اهـ".األحاديث أمروها بال كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلامعة

 :وتتألف من عدة عنارص بحسب الوارد يف كالمه رمحه اهللا تعاىل

 .تثبت هذه الروايات: األول

اس, أي ال حتمل عىل املعاين التي ال يؤمن هبا, أي عىل ما يظهر منها يف عادة الن: الثاين
وال يتوهم, : (هبحسب استعامهلم العريف, ويدلُّ عىل هذا املراد قولُ  تتبادر إىل أذهان الناس عادةً 

اهـ, أي ال يصح أن ترد صورة إىل ذهن اإلنسان عن اليد ونحوها, ألن كل ) وال يقال كيف
, فلذلك مجع املخلوقات, فيكون مشبهاً  صورة ترد إىل ذهن اإلنسان إنام ترد إليه مما شاهده من

األول اإليامن بالنصوص عىل مراد اهللا تعاىل ورسوله, والثاين نفي التشبيه  :السلف بني أمرين
 . والتمثيل

عليه نفي الكيف من أصله, وليس إثباته ثم القول بأننا ال نعرف  ويف كالمه كام ينصُّ 
 .صورته كام يزعم التيمية واملجسمة معهم

ذه الطريقة التي يصفها هي طريقة التفويض كام وضحها علامء األشاعرة, وهي إذن ه
اتباع  نأن اهلدف م وقد ظهر جلياً  ,إحد طريقتني صحيحتني عندهم للوصول إىل التنزيه

هذه الطريقة اإلجرائية إنام هو الوصول إىل التنزيه اهللا تعاىل, مع عدم الوقوع يف التحكم 
 . ما نقله عن هؤالء السلف حيقق ذلك كله الظاهر أنَّ ومن  ,بالنصوص وال نفيها



64 
 

وتنبه إىل نسبته ذلك كله إىل هؤالء األعالم ومنهم اإلمام مالك, وابن املبارك الذي 
وكذا نسب هذه الطريقة إىل  ,هللا تعاىل كاذبني عليه بجهلهم ينسب إليه املجسمة إثبات احلدِّ 

 . سفيان بن عيينة

كانت ) أهل السنة(من طرق السلف  ء الذين يمثلون طريقاً واملشكلة عند هؤالء العلام
 ?اجلهمية, فام هو مذهب اجلهمية كام يوضحه اإلمام الرتمذي إذن

وأما اجلهمية فأنكرت هذه ( :هذا هو حاصل مذهبهم كام وضحه الرتمذي, قال
سمع وقد ذكر اهللا عز وجل يف غري موضع من كتابه اليد وال !هذا تشبيه :الروايات وقالوا

والبرص فتأولت اجلهمية هذه اآليات ففرسوها عىل غري ما فرس أهل العلم وقالوا إن اهللا مل 
 .اهـ )خيلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ههنا القوة

 :ويفهم من هذا العرض ملذهب اجلهمية أمور

م أنكروا هذه النصوص, والروايات, وهذا مقابل موقف أهل السنة الذين أهنَّ : األول
وإن مل حيملوها عىل ما يتبادر منها لئال يقعوا يف التشبيه, أما  ,بتوا النصوص كام وضحناأث

 . ا عني التجسيم والتشبيهمنهم أهنَّ  اجلهمية فلم يمكنهم ذلك وأنكروا النصوص, زعامً 

أي إن هذه النصوص  ,اهـ) هذا تشبيه − أي اجلهمية–وقالوا ( :تأمل يف قول الرتمذي
 . فنفوها , أن تكون تشبيهاً ال حتتمل عندهم إال

م بعدم إمكان إرادة اليد وإن كانت زَ من اجلهمية هذه النصوص, جَ  لمن أوَّ : الثاين
 عليه رَ وهذا خالف ما جَ  ليست جارحة, وقطعوا بعدم إرادة العني وإن مل تكن جارحة,

ارحة السلف من أهنم إن أثبتوا هذه النصوص, فإهنم حيملون هذه عىل صفات ليس بج بعضُ 
 .وال أعضاء وال أركان
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لقائل أن  أهنم مل يرتكوا جماالً  − عىل هذا النصِّ  اعتامداً –فيبدو أن االختالف مع اجلهمية 
يقول شيئاً خالف قوهلم, وليس ملجرد أهنم أولوا, بل جزموا بالتأويل, وقطعوا بتأويلهم وأن 

 .من خالفهم فهو مبطل

ا يف النصوص هبذه الصورة, لكان احلال , ومل يقدحوولو أهنم تركوا الباب مفتوحاً 
ال يقال إن هذه النصوص تدل عىل  :أسهل, ولذلك عارضهم من عارضهم من السلف فقالوا

هللا يد كيد البرش, أو عني كأعينهم,  :ن التشبيه الزم لو قالأالتشبيه عىل اإلطالق كام زعمتم, ب
رأ ل عن هذا إنه تشبيه كام جتفليس يقا) ليس كمثله يشء وهو السميع البصري(أما وقد ورد 

 .اجلهمية

, وهلذا التوجيه الذي ذكرناه, فقد اتفق مجاهري أهل السنة عىل عدم ذمِّ التأويل مطلقاً 
بل إذا كان فيه تعنت ونفي لالحتامل اآلخر عىل سبيل اجلزم, مما يستلزم التشكيك يف ظواهر 

 يقولوا كام قال اجلهمية, إن ولذلك فإن أهل السنة املتأخرين حققوا املذهب ومل ,النصوص
فال جيوز أن  اهذه النصوص تفيد لذاهتا التشبيه, بل إن القارئ يتوهم منها التشبيه أما هي لذاهت

إن التشبيه هو ما يظهر لبعض من قرأ هذه  :يقال إنه تفيد التشبيه, ولذلك أطلقوا قوهلم
وص الوحي يستحيل أن تكون فنص, أما هي يف ذاهتا فال جيوز أن يقال إهنا تفيده ,النصوص

 . منافية للحق, واحلق أنه ال تشبيه

وأرجو أن أكون قد متكنت من  ,عىل كالم اإلمام الرتمذي قتُ وهبذا أكون قد علَّ 
 لنا ق به املجسمة زاعمني أنه أصل يف خمالفة األشاعرة, فقد تبنيَّ توضيح هذا النصِّ الذي تعلَّ 

لعظيم, فتأمل كيف ورد فيه بالنص نفي الكيف بل مؤسس هلذا املذهب ا ,أنه غري مناف
قالوا قد تثبت الروايات يف هذا وال يؤمن هبا وال يتوهم وال يقال كيف ? هكذا روي ( :مطلقا
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عن مالك و سفيان بن عيينة و عبد اهللا بن املبارك أهنم قالوا يف هذه األحاديث أمروها بال 
 .كيف, وهذا هو األصل يف التنزيه :ال, ونفوا أن يق)كيف ال(ـاهـ, فنفوا الكيف ب) كيف

ونحو هذه النصوص هي بعض ما اعتمد عليه أهل السنة يف تقعيد القواعد التي 
تضبط مذهب األشاعرة, عندما قالوا بالتأويل اإلمجايل, ونفوا الكيفية عن اهللا تعاىل, مع قوهلم 

صفاتٍ ليست ) يدأعني العني والوجه وال(بإثبات النصوص, وبعضهم قال بإثبات نحو هذه 
 .بجوارح وال أركان وال أبعاض, وهذا املوقف موافق هلؤالء السلف, مع زيادة حتقيق وتوجيه

وما قلناه إنام قلناه معتمدين عىل ما ورد عن العديد من السلف من القبول بالتأويل 
سل إىل التفصييل, ثم ما ورد عن األكثر من اخللف من الطمأنينة إىل ذلك املوقف, والدين مل ير

السلف فقط, بل العلامء يف كل عرص قائمون بوظيفة األنبياء وهم أعالم الدين, ولذلك لو 
نا مع الذين أمجع العلامء يف أي عرص كان يف عرص السلف أو اخللف, فإمجاعهم حجة, ولس

لعلامء األمة, فهذا املوقف يدلُّ عىل التزمت  ول السلف, وال يلقون باالً يرون احلجية فقط يف ق
 .والتحجر الفكري, وال ينطلق إال من فكر منحرف, كام ال خيفى

 أسئلة األخ الفاضل الباحث املسرتشد: رابعا

 هل من املمكن أن يعاد إدراج تدريس أمهات :بأسلوب رصني كعادته قال مستوضحاً 
واملواقف  كتب أهل السنة العقدية يف اجلامعات اإلسالمية ككتاب املقاصد ورشحه للتفتازاين

 حه واإلرشاد ورشوحه وغريها?ورش
هل الطلبة ليصريوا بإتقاهنا علامء أن تؤ هل بإمكان هذه الكتب الشهرية: واملقصود

 يعتمد عليهم يف الدفاع عن أصول الدين? 
عديم الفائدة يف  يعترب بعض ما جاء يف هذه الكتب من مباحث الطبيعيات مثالً  وهل

  وعرصنا? وقتنا



67 
 

والسيد وهلم جرا  ء أهل السنة املتأخرين من أمثال التفتازاينثم ملاذا برأيكم أمهل علام
 لم خيصوه بالذكر والرد?فه تيمية وعقائدَ  ابنَ 

مثل أفكاره النابية عن احلق يف إطار ردهم عىل أفكار أسالفه  نعم, هم ردوا عىل
 فيفردوه بردود مستقلة? مستقالً  يعتربوه خصامً  ملْ  الفالسفة, لكن ملَ 

اجلوهر الفرد خرافة, ويف نفس الوقت يعرتفون أن  التيميون أن نظرية, يدعي أخرياً 
اهليوىل والصورة, ومن ثم يقولون بأن نظرية ابن تيمية  أصحاب تلك النظرية قد أبطلوا نظرية

املادة إىل الطاقة, وانقالب اجلواهر إىل األعرض, وال يرض  وهي جواز استحالة ,هي احلق
وجزاكم اهللا أحسن اجلزاء عىل ما تبذلونه  قيقة تلك النظرية?ح فام. عندهم انقالب احلقائق

 .اهـ. احلق من جهود لنرصة

 : اجلواب

ألفذاذ مثل السعد التفتازاين والرازي والعضد والسيد اإن الكتب التي ألفها علامؤنا 
 ,ر هبا حتى املخالفون ألهل السنة مثل الشيعةوغريهم كثري, مل يؤلف مثلها, ولذلك تأثَّ 

 .مدوا عىل ما جاء فيها من معارف وعلومواعت

وهذه الكتب عندما نقرأ منها نستفيد فوائد جليلة حتى اآلن, وما زالت قواعدها 
 .معتمدنا يف فهم قواعد الدين والرد عىل اخلصوم القدماء واملعارصين

 فوه من كتب يف أصول الفقه والبالغة واملنطق, فإن الكنوزَ وإذا ضممنا إليها ما ألَّ 
 .فرداً يف هذا العرصنم عرفية عند أهل السنة يكاد ال حييط هبا واحدٌ امل

وبناء عىل جتربتنا الشخصية ومعرفتنا بحقيقة ما حتتويه هذه الكتب وغريها من علوم 
ومعارف, فإننا نعتقد جازمني أنه لو أعيد اعتامدها يف اجلامعات واملعاهد العلمية املتخصصة يف 
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ثورة فكرية ال يتصورها أحد, نعم إن إعادهتا إىل حيز التدريس هذا لعرص, فإهنا سوف حتدث 
هلذه العلوم مبادئ ال يمكن االستفادة  دفعة واحدة, ألنَّ  يف اجلامعات العرصية ليس سهالً 

منها بدوهنا, وهذه املبادئ املعرفية يكاد الذين حيسنوهنا يعدون عداً وحيرصون حرصا بأدنى 
تتوقف يف نظري عىل وضع أمور ممهدة لطالب العلم  جهد, ولذلك فإن االستفادة منها

ة  واألساتذة, وال بدَّ أننا سوف نحتاج إىل أعادة صياغة هلا أو وضع كتب تكون ممهدة ومعدَّ
 . وهذا كله حيتاج إىل جهود عظيمة ال ختفى عىل أمثالكم ,الستيعاهبا ومقربة هلا

عظيم النتائج وهذا أعظم دافع  وهذا ال يدفعنا إىل اليأس, بل إن عظم العمل مشري إىل
 .للهمم

أما مباحث الطبيعيات واملقدمات النظرية, فليست عديمة الفائدة يف عرصنا, بل إن هلا 
فائدة عظيمة, نعم توجد بعض املباحث قد يكون األفضل االستغناء عنه, وبعض املباحث 

ا جزء أكيد من علم ت, وهذحتتاج إىل حتديث وإضافات تستفاد من العلوم العرصية التي جدَّ 
وقد كان أحد أهم األسباب التي تسببت يف تقسيم الكالم إىل مرحلتني كام  ,الكالم كام تعلم

 . هو معلوم

 −أكثرها–وال خيفى عىل العارف بام تشتمل عليه هذه العلوم أن مباحث الطبيعيات 
 العلوم منها إىل ي أقرب ما تكون إىل فلسفة العلوميف عموميات وتصورات ه كان بحثاً 

التجريبية املحضة, وهذا يقرب إىل أذهان البعض ممن مل يقرأ تلك الكتب ومل يدرِ ما فيها كيف 
نقول اآلن بعد مالحظة هذا التطور العلمي العظيم احلاصل يف املعارف التجريبية 
 واالكتشافات العلمية أننا ما زلنا بحاجة إىل العديد من تلك املقدمات التي وضعها علامؤنا يف

 . كتب الكالم
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وعدم ردِّ علامئنا كالسعد والسيد وغريهم عىل ابن تيمية باالسم, راجع ألسباب 
عديدة يف نظرنا, أمهها أن كتبه مل تكن مشهورة وال مؤثرة بتلك الصورة التي يتصورها البعض 
ىل يف هذا الزمان, ولذلك مل هيتموا بذكر أفكاره بصورة شخصية, أقصد مل يكثروا من اإلشارة إ

مما  , وأيضاً خاطفاً  اً اسمه, بل جتد يف أعامهلم جمرد شذرات وملحات يف ذكره والرد عليه ردَّ 
موجود يف كتب  ,بل أغلبها ,ساعد عىل عدم ذكرهم له, أن القواعد التي اعتمد عليها أكثرها

الفرق األخر التي ردوا عليها ويف كتب الفالسفة, فلم حيتاجوا إىل ختصيصه بمبحث خاص 
, وهذا راجع إىل عدم )البن تيمية القول الصحيح كذا خالفاً ( :د عليه, وال ليقولوا مثالللر

 . شهرته عندهم

وانتشار  ويمكن أن يكون من األسباب التي رجحت عدم ذكره أن أثره كان ضحالً 
جدا كام هو معلوم, خاصة تلك الكتب الكالمية التي يفصل فيها آراءه  فكره وكتبه كان قليالً 

 .فاتهوخمال

عىل أنه ال خيفى أن بعض العلامء قد ذكروا ابن تيمية باالسم وخصوه بالرد كالتقي 
والتاج السبكي صاحب اإلمخيمي, وأشار إليه القونوي صاحب رشح  ,السبكي, واإلمخيمي

وعندي رسالة لإلمام اجلعربي صاحب  ,, وهو عندي خمطوطاً كتاب الكالباذي يف التصوف
, وأشار إليه الدواين, واحلامدي صاحب  ليه,رشح الشاطبية يف الرد ع وهو عندي خمطوطاً

احلاشية عىل رشح السنوسية الكرب, وغريهم, وهم يف مقابل الذين مل يلتفتوا إليه قليلون ملا 
 . ذكرنا

من عقيدة  فال بدَّ أن نقرر أوالً إن اجلوهر الفرد ليس جزءاً أما قصة اجلوهر الفرد 
ألركان  برشط أن يكون حمققاً  ,ؤمن باجلوهر الفرد فلن يكون آثامً اإلسالم, بمعنى أن من مل ي

 .اإليامن التي جاءت هبا الرشيعة
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 ?فام هو حمل اجلوهر الفرد إذن

إن مكانة اجلوهر الفرد أنه عبارة عن صورة يستعان هبا يف تصوير حقيقة العامل, وبيان 
وأكسجني, وبعض املواد مركبة من إن املاء مكون من هيدروجني  :ممَّ أُلف العامل, فكام نقول

إن الذرة مؤلفة من نيوترونات وبروتونات وبعض  :نيرتوجني وهيدروجني, وكام نقول
فإنه يظهر عندنا هذه الصور املختلفة اخلصائص  األجزاء األخر, وبتأليف تلك األجزاء معاً 

هذه العنارص  ألفت ممَّ  :من املواد واألجسام والغازات والسوائل, فكذلك تساءل العلامء
 ?, أي تلك التي ذكرنا أمثلة عليهاأصالً 

عىل ما نشاهده وال نشك فيه مما نصل إليه  وكان ال بدَّ أن يكون كل اقرتاح قائامً 
بحواسنا اخلمس, من وجود بعض اخلصائص ملوجودات يف هذا العامل, كاالمتداد, واالنقسام 

من أن تتمكن من اإلجابة عن خصائص هذا  إىل أجزاء, ونحومها, فأيُّ اقرتاح أو فرضية ال بدَّ 
 .العامل

, بل هي من مباحث الطبيعيات, أو ومن الظاهر أن هذه املسألة ليست دينية أصالً 
 ! فلسفة الطبيعة, فبحثها ال يكون من حيث إهنا عقيدة من العقائد

ولكن ال خيفى أن بعض العقائد قد ال يتم إثباهتا إال بعد أن نتمكن من معرفة 
إال بعد أن نعرف  جودات وخصائصها, كوجود اهللا تعاىل ال نتمكن من إثبات وجوده عقالً املو

أن من خصائص هذا العامل أنه متغري, وأنه حمتاج إىل غريه, فال بدَّ أن نثبت حقيقة التغري 
, فإثبات حدث العامل ال بدَّ أن يسبق بمعرفة بعض خصائص والزيادة والنقصان الواردين عليه

ولذلك تصبح هذه املعرفة بطبيعة العامل من مقدمات ومبادئ االستدالل, فيكون القول العامل, 
فإن  ,إال بذلك, ال من باب أهنا مقصودة بذاهتا هبا من باب أن الدليل عىل العقيدة املعينة ال يتمُّ 

ن إن الدليل عىل العقيدة اإلسالمية ال يتم إال بالربهنة عىل وجود اجلوهر الفرد, فيكو :قلنا
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, وقد يقول به بعض العلامء, , ولكني هذا التوقف غري مسلَّم طبعاً اجلوهر الفرد البدَّ ثابتاً 
 .من أركان الدين منهم لذلك, وال يكون قوهلم ركناً  فيكون هذا ترجيحاً 

هذا هو موضع مبحث اجلوهر الفرد, ولذلك تر بعض أئمة الكالم قد تردد يف إثباته 
دي وطبيعي وال يستلزم التشنيع من واحد عىل اوهذا اخلالف ع وبعضهم أثبته وبعضهم نفاه,

 . اآلخر يف حدِّ ذاته

 . وقد تكلمت عىل هذا األمر يف مقدمة اختصاري لتهافت الفالسفة

بني علامء الطبيعة  وعىل كل حال, فإن األمر يف إثبات ونفي اجلوهر الفرد ما زال قائامً 
لني يتومهون حمل البحث والدراسة, وبعض املغفَّ والفالسفة منهم وغريهم, وما يزال األمر 

لغفلتهم أن إثبات اجلوهر الفرد إذا تم إبطاله, وعلم نفيه فإن عقائد السادة األشاعرة تتهافت 
وهذا التوهم من جهله وغيه وعدم معرفته, أو ناتج عن رجائه يف ذلك لغفلته !!وتتهاو ,

 .واألمر ليس كذلك كام أوضحنا

نظرية األوتار الفائقة هتدم عقيدة األشاعرة عىل حسب  نَّ إ :فلةوقد قال بعض املغ
ر له أن عقيدة األشاعرة ومذهبهم قائم عىل إثبات اجلوهر الفرد, وكم  جهله الذي صوَّ

 .هذا الرأي مما يفيض إليه اجلهل بصاحبه ملا قرأتُ  ضحكت تعجباً 

اخلرافة وال معنى القول باجلوهر الفرد خرافة, فإنه ال يعرف معنى  ومن زعم أنَّ 
سواء وافق عليها املخالف أو ال, وال  ,اجلوهر الفرد, فإن اجلوهر الفرد توجد عليه أدلة عقلية

توجد أدلة عىل اخلرافات, واجلوهر الفرد ما يزال العلامء التجريبيون وفالسفة العلوم, كام قلنا 
 .خيتلفون حوله
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وابن تيمية ال رأي له يف نحو هذه  وأما ابن تيمية وموقفه من هذا األمر, فهو متزعزع,
املباحث, وعندما يتكلم فيها يأيت بام يستدعي العجب, ويستلزم االستخفاف بمعرفته ورأيه, 

اج إىل دليل وكم استغربت عندما قرأت رأيه يف اخللق للجواهر واألجسام وأنه مشاهد وال حيت
 !إلثباته

هذا املجال, وإذا خاضوا وأصحاب ابن تيمية ليس هلم رأي خاص وال دراسات يف 
فيها فإهنم يتهافتون مترسعني حيذوهم يف ذلك رغبتهم اجلاحمة يف هدم مذهب األشاعرة ال 
غري, وكم أمتنى أن يرتفعوا عن هذا املستو ويعرفوا أن هذه املسائل جمال بحث ال جمرد جمال 

 .مناكدة ومعاندة ومكابرة

لب للحقائق, وقول بأن اجلواهر وأما انقالب اجلوهر إىل عرض وبالعكس, فهذا ق
هبذا الرأي  جمرد أعراض جمتمعة ومل يقل بذلك إال بعض من انتسب إىل املعتزلة ومل يرضَ 

وكام قلنا فإن أتباع ابن تيمية إذا خاضوا يف هذه املسائل أتوا بالعجب  ,أصحابه وخالفوه فيه
 . العجاب

م يأتون بام يقبل النظر, واألخذ ولكن العلامء املحققني إذا نظروا يف تلك املسائل فإهن
إىل ما اقرتحه بعض األفاضل من أنه إذا ثبتت مسألة الطاقة وانقالهبا إىل  والرد, فانظر مثالً 

إىل أن املادة بتعريفها احلايل ليست هي املقولة  مادة وبالعكس, فإما أن يكون ذلك راجعاً 
درج حتتها اجلوهر والعرض, أو األعىل للوجود احلادث, فيلزم إثبات مقول أخر عالية ين

غري  غري صحيح, من جهة أن الطاقة ليس أمراً  يكون تفسرينا للامدة وانقالهبا إىل طاقة أصالً 
فيكون القدح حاصالً يف املقدمة القائلة بأن الطاقة ليست  ,بل هي مادة يف صورة أخر ,مادي

ر إذا تفتت املادة إىل حد متزيق آخر يظه ض, ومل ال يكون الطاقة عرضاً رَ بل هي عَ  مادية أصالً 
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الذرة, أو الربوتون والنيوترون, وال تظهر فيام فوق ذلك من االنقسامات, أو احتامالت 
أخر . 

أن املقصود باجلوهر الفرد إنام هو  وال تسألنا عن قول من ظنَّ جاهال جهال مركباً 
ألنه انحدر  طاب معه أصالً رة نفسها, أو الربوتون أو النيوترون أو نحو ذلك, فهذا ال خالذَّ 

ه منهم اً ظانَّ  عن مستو العقالء  !!نفسَ

 .أرجو أن أكون بذلك قد قدمت إجابة موجزة الئقة هبذا املقام

 

 أسئلة األخ الفاضل حممد أمني حممد: خامساً 

سأل األخ الفاضل عن استنكار الوهابية والتيمية تقسيم البدعة إىل األقسام اخلمسة 
, ويسأل عن أثر يةدينية ودنيو :, وادعائهم تقسيمها إىل قسمني فقطام العزّ كام ذهب إليه اإلم

 . هذا التقسيم يف فصل ما بني الدين والدنيا

أن تقسيم البدعة إىل األقسام اخلمسة اشتهر وانترش بني العلامء, وقبلوه بناء : واجلواب
االبتداع أن خيرتع  عىل فهمهم أصل القسمة وأساسها, وقد بينوا ذلك يف موضعه, وأن أساس

 . أمر خيالف جوهر ما صححه الدين, وال بدعية يف أمور الدنيا املحضة

وأن األمور الدنيوية يسميها العلامء أحيانا بالعاديات, تلك األمور التي تتوقف عىل 
اختيار الناس, فإما أن تكون موافقة لترشيعات الدين وأحكامه, فتقبل, وإما أن تكون خمالفة 

, و القبول والرد هلا مراتب كام هو معلوم, وما يردُّ منها ال بدَّ أن يكون مستلزما ملنافاة أمر فرتدُّ
 . إما منافاة قاطعة أو مظنونة, وبناء عىل ذلك يتم احلكم عليها ,ديني
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ه رشعاً  , إذا أحاط واحلقيقة أن القول بأن البدعة تنقسم إىل مخسة أقسام ال جمال لردّ
 . عتمد عليه من قال هبذه القسمة, وهو موضح يف بابهاإلنسان باألساس الذي ا

أما تقسيم البدعة إىل دينية ودنيوية, فإن قصدوا منها أن كل بدعة دينية فهي حمرمة أو 
إن كل بدعة  :مكروهة, فيعود اخلالف معهم إىل األصل الذي مرَّ اإلشارة إليه, وإن قالوا

 .بعض العاديات مردودة رشعاً دنيوية فهي مقبولة, فريد عليهم ما قلنا من أن 

فال خالصَ إذن من اعتبار حكم الدين يف األمور كلها, ولكن هذا ال يقلب العاديات 
وعىل هذا فالدين يشمل مجيع ما  ,إىل دين حمض, إال إذا أدخلت فيه من حيث مباحة أصالً 

 . يتصور من أعامل اإلنسان, وينبغي مراعاة االصطالح وأساس التقسيم

 ضابطاً  وقد كتبت فيه شيئاً هذه املسألة قد أطال فيه الباحثون والعلامء, والبحث يف 
 . فال نزيد فيه أكثر من ذلكألهم أصوله ونرشت ذلك يف األصلني, 

وأما استحداث أمور يف الدين فإما أن تكون موافقة ألصول الدين وقواعده الكلية, 
ة, وال يمكن ألحد أن يزعم أن هذه فهذه هي البدعة احلسنة, وإما أن ال تكون فهذه هي السيئ

القسمة باطلة, خاصة إذا كان جيوز أن يكون يف األمور العادية بدع, فمفهوم البدعة العادية ال 
 . ألن للدين حكام يف كل يشء بدَّ للدين من أن حيكم عليه إما باملوافقة أو باملخالفة أيضاً 

و أن من فصل أمور الدين عن إليه أهيا الفاضل جيد ووجيه, وه وامللحظ الذي أرشتَ 
مطلقا, فإنه يفيض به األمر إىل خمالفة ما قررناه مما وافق عليه العلامء أمجعون  أمور الدنيا فصالً 
 . من حيث ال يدري
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 سؤال األخ الفاضل حممد اهليتمي: سادساً 

 ..سؤال سيدي سعيد: فقد قال الفاضل املذكور

ك ? نذكر مثال ما كتبه الوهابية الردود التي صدرت حول كتب هل اطلعت عىل بعض
فهل بنيتكم التعقيب ...وردود أخر ...يف امليزان العلمي مثل كتب ورسائل سعيد فودة

 عليها ?اهـ

نعم اطلعت عليها, وقد فاجأين مقدار االنحدار الذي مل يرتفع عنه الوهابية : اجلواب
من ذلك أن ما جاء به  , أقصدُ , وذلك بعد كل تلك اجلهود التي يبذلوهنا يف تثقيف أنفسهمبعدُ 

, معظمه يدلُّ عىل مقدار جهله باملعاين التي ننسبها إىل ابن تيمية, وعىل مقدار  ذلك األخ الرادُّ
 . عدم فهمهم ملا نقوله

ا  يف اهلدف الذي  ببعض األمور التي ال تفيد مطلقاً ! وقد خلط بحثه هذا الذي سامه ردَّ
 !ألف ألجله الكتاب

, فقد نعلِّ  أما التعقيب عىل ق عىل مثل تلك الكتابات التي يسميها أصحاهبا ردوداً
لذلك, فال, والسبب يف ذلك أننا  اً خاصَّ  وكتاباً  ا أن نخصص وقتاً , أمَّ بعضها بإشارات مستقبالً 

 .ألن نبذل جهداً يف الرد عليه مل نرَ بعد مستو الئقاً مستحقاً 

لشبكة العنكبوتية, وملَ أرَ لغاية اآلن لعت عىل بعض الردود يف منتدياهتم عىل اوقد اطّ 
اً ويكمله, أو حيسن نظمه, فكل واحد منهم عنده مالحظة تدلُّ عىل  من استطاع أن يبتدئ ردَّ
جهله, أو ترسعه, فام إن يكتبها حتى تفرغ جعبته, وينقطع عن الكتابة, وربام رأيتم أن بعض 

واضيع للرد عىل عبارة واحدة بل مقاالت وم ,املنتديات اخلاصة هبم قد خصصت موضوعاً 
جاءت يف الكاشف الصغري, وهللوا حوهلا وكربوا, وقد انتظرنا بعض الوقت ملا رأينا ! فقط
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يردُّ عىل ما  ذلك, ثم ملا رددنا عىل ما زعموه ونرشنا ذلك يف موقعنا ملْ نرَ لواحد منهم مقاالً 
 !قطعت بيناه, وسكتوا عن إمتام ما بدؤوه, وكأن ألسنتهم وأصابعهم قد

وهكذا هو حاهلم, ولن يزال يف ردوهم علينا وعىل أهل احلق كذلك, فهم مل يعرفوا 
ببعضهم ممن تقوده احلامسة البن تيمية يعزم مرة بعد  بعد حقيقة اعتقاد ابن تيمية, وقد التقيتُ 

مرة عىل هدم ما أثبته يف الكاشف وغريه, وما زال لغاية اآلن يدور حول نفسه ال يدري ماذا 
 .وليق
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 سؤال األخ الفاضل يونس احلديبي العامري: سابعا

دعاة العرص يدعون إىل ترك  سيدي العالمة سعيد الكثري من ":قال هذا األخ الفاضل
ين عني انّه واجب الوحدة وخدمة  نحو هذه النّقاشات إما جلهلهم أو تقاعسهم خلدمة الدّ مدّ

 مصالح األمة واملصلحة مقدمة?

ن يكون واخلالف واقع ال أهم ال يدرون بأنّ النّقاش ال بد لكن وال أدري من كالم
التغيري يكون يف ضبطه ال يف تركه والكثري من مدعني هذا املنهج الحظنا عيانا  وإنّام ,مهرب منه
 هال فصلت أو هنم يف رساب كانوا?أنفسهم أوتشتتهم ألهنم وقعوا يف الواقع وعلموا  تفرقهم

 أرجأت اجلواب بعد حني وال خيفى عليكم سيدي مثل هذهوإن شئت  أجبت جوابا إمجالياً 
يطمح  األسئلة التي يروج هلا الكثري من املتقاعسني من الترصيح باحلق إما لراتب أو مادة

 .واهللا يوفقكم سيدي الفاضل شيخي سعيد وأعانكم خلدمة اخلري والسعي لذلك....هلا

 اهـ.تلميذكم الويف يونس العامري

 : اجلواب

رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني,  احلمد هللا
 .وبعد

بل بقدر  ,لردِّ رشهم, وال جيب عىل كل واحد ذلك املخالفني واجبٌ فإنَّ الردَّ عىل أهل 
, وال ينفي ذلك تشكيك البعض هبذا احلكم, وال يلتفت إىل من يقول بيشء ما يقوم به الفرضُ 

 . من ذلك
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بل  ,من الوحدة عند العقالء يكون مانعاً  نإن كان بالتي هي أحسن, فال يمكن أ والردُّ 
 . ا إن كان باهلو, فهو عني التشتت والتمزقمن أسباهبا, أمَّ  من الالزم أن يكون سبباً 

من يمنع الرد هو ختاذهلم, بل ربام يكون رؤيتهم  وليس من الرضورة أن يكون سببُ 
للتوقف عن الرد عىل  , وموقفهم هذا ورأهيم ال يكون سبباً آخر عدم فائدة ذلك, أو سبباً 
 . املخالفني بالتي هي أحسن

وقد قام علامؤنا بالرد عىل املخالفني ونحن نقتدي هبم, وملن شاء أن يقتدي بمن مل يرد, 
وربام يفيد احلوار مع هؤالء وبيان  ,سديداً  أما أن يشنع عىل من يقوم بالرد, فهذا ال أراه موقفاً 

 .باب الرد وفائدته وإظهار عينات وأمثلة من العلامء الذين قاموا بالردأس

إليه من رضورة وقوع اخلالف بينته يف حمارضيت عن السلفية وبينت املوقف  وما أرشتُ 
 .الذي جيب أن يتخذ من اخلالف

وندعو اهللا تعاىل يوفقنا وإياكم وهيدينا يغفر لنا سيئاتنا, وأن يضاعف حسناتنا ويتقبلنا 
 . آمني ,برمحته وكرمه


